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श्रीः ॥ 

॥ विषयानुक्रमणिका ॥ 
----~-~+=-<-- - 

विष्णुसहस्रनामस्तोच्रम् 
^~ 2 

मीग्माचाय प्रति युधिष्ठिरेण कृताः पट् प्रश्ना. 

भीगमाचार्यंणोक्त तदुतनरम् 

नाममदहसम् 

सट्खनामश्रवणादिफलम् 

सनस्सुजातीयम् 
प्रथमोऽध्यायः 

घरृतराष्कृतो म॒त्युसदसद्धावप्रश्चः 

सनत्सुजातेन दर्दितं तदुत्तरम् 

म्रत्योरभावे मतभेदः 
मृत्युस्वरूपम् 
प्रमादस्य मृ्युस्वरूपत्वम् 

प्रमादस्य ससारहेव॒त्वम् 

क्रेपाचिद{भिमत यमस्य म॒त्युरूपत्रम् 

प्रमादस्य रागादिकायंद्ारेण बन्धहेतुत्वम् 

ब 

व्य् 

९५ ९४ न 

१७१ 
१५.७६ 

१ ७.९ 

१७७ 

१.५.८८ 

१५ ८ 

१\.५८ 

१८१ 

१५९ 



1 

ज्ञानिनो मरत्युभयाभावः अ 

पुण्यलोकसाधनत्रेनाञ्नातानां विद्वदनुष्टेयस्वात्कर्मणां श- 
ङ धृतराष्टस्य 

तेषामविद्रद्विषयत्वेनो त्तर सनत्सुजातस्य 

इश्वरस्य जगत्सर्गादो नियोजकप्रयोजनादिग्रश्चः ... 

तलोत्तरम् 

धमाधमयोः कस्येतरप्रतिघ्रातकत्वमिति प्रः 

ततोत्तरम् 

धर्मस्याधिकारिभेदेन स्वगादिफकसाधनत्यं ज्ञानसा- 

धनत्वं च 

ज्ञानिचयां 

मानमोनयोर्विभिन्नफलकत्वम् ४ 

रामादीना ब्रह्मलक्ष्मप्रवेराद्रारता 

द्वितीयोऽध्यायः 
न 
मो नविप्रयकप्रश्नोत्तरे 

बरेदाध्यायिनोऽपि क्रियमाणपापे्टैपावद्िकत्वम् 

वेदाना पापाटेपकत्वाभावे नेरथक्याक्षेपः, तत्परि- 
हारश्च ध 

विद्रदविद्रदपेक्षया कर्मणा फल्वेपम्यम् ध 

निष्कस्मपस्य तपसः केचरत्वम् 

तपसः कल्पाणि क्रोधादयो दादर क 



(९ 

चरराससप्तकम् 

तपोगुणा ज्ञानादयो द्वादस 

अनरतादयोऽष्टादश्च दमदोषाः 

अष्टादश मददोषा; 

यायषद्कम् 

अप्रमादस्याष्टों गुणाः 

सर्वस्य इन्द्रियार्थवेमुख्यस्य च प्राधान्यम् 

परञचवेदिचतुर्वैदिचरिवेदिद्विवेयेकवे्यनृक्षु सत्यभूतव्रह- 

विदः श्रेष्ठत्वम् 

वतीयोऽध्यायः 

ब्रह्मविद्याया ब्रह्मचर्येणेव रम्यता 

वरह्मचर्यविवरणम् 

ब्रह्मणो ज्ञानेकप्राप्यत्वम् 

ब्रह्मस्वरूपम् 

चतुर्थोऽध्यायः 
पूर्वाव्यायान्ते प्रक्रन्त ब्रह्मणो योगिदश्य रूपम् 

तादश ब्रह्म पद्यत: अम्रतत्वम् 

तादराब्रह्यविष्ये स्वपरानुभवप्रदयानम् 

॥ १.६ । 

ष्दव्छेर 

च> 

39 

१ 

० 

(ॐ 

५४ 

^ 

२५९६ 

२५८ 

२७१ 

२७२ 

२७५. 

२८२ 



| श्रीः ॥ 

दांकरभाष्यस्थानां 

विशेषविषयाणामनुकमणिका ॥ 
तैः 

विष्णुसहस्रनाममाष्यम् ष्टम् 
व्यानस्वुतिनमस्करेषु क्रमेण मानसवाचिकक्रायिकेष्व- 

नेषु स्ततिलक्षणस्याचनस्य सर्वधमानयधिकत्वम्. . . 
विष्णोः प्ररमपविचन्वस्य प्रमाणैः समश्रनम् 

क) 

ध ६ 

देवस्य विष्णोरेकत्वसमर्थनम् ९ 

सिद्ध रूपेऽप्यात्मनि वेदस्य प्रामाण्यम्, रागस्यैव प्रवर्त- 

कृत्व च 8 ११ 

अन्यपराणामपि मन्त्राथवादाना प्रामाण्यम् ॥ ५.१ 

आत्मज्ञानस्य श्रद्धेयता अ ध 

सहस्नामजपानुरूप मानसस्वानम् ५ ४ 

रुणक्रियादिप्रव्र्तिनिमित्तकानामपि अब्डाना परम- 

पुरुप्राभिधायकत्वम् +> -2 8 

आदिलयादिखन्डाना प्रसिद्धाशरपराणामपि विष्णुस्तु 

तित्वम् ५. ५ 



४५ 

विष्ण्वाहिदाब्दाना श्रीपनिमाधवादिनन्दाना च ग- 

नस्क्त्यपरिदहारः 

चहस्रनाममु इष्टस्य टिङ्कनयस्योपपतनिः 

दिसादिगहितम्य वरेप्णवस्य विष्णुम्तुतिनयनस्कारादा- 

वरध्िकारः 

स्तुतिनमस्कागादः श्रद्धापूचकमनुष्यत्वम् 

आत्मान विष्णु ध्यायतः स्वुतिनमस्कारादावाधिका- 

रः, वासुदे वनिन्दाप्रव्रत्तावतिदेयो वा निषेषः 

्रद्धाभक्यपुरस्छतस्यापि विष्णुनाससकीर्तनस्य दुरि- 

तदह्रत्वम 

स्मरणव्यानयो नामसकी्तन न्त भावः 
विप्णुनाससकीतनस्य सम्यग््ञानहेतुत्वे श्रुतिः 

पुरुप्रोत्तमदचाब्दे पष्ठीमसासोपर्पत्तिः 

जपकमणो ज्ञानद्रारा मो्नदेवुत्म् 

टरूद्रस्य श्रवणमात्रेऽधिकारः 

सनत्सुजात्तीय माष्यम् 

सग्रहेण व्रेदान्तमयादाप्रदशनम् 

त्रह्मतरैवणिकाधिकारिकत्वम 
जानाजानमोरेव साक्नाद्रन्धरमोक्नदेतुव्वम् 

कमानष्ठाने अधिक्रारिनिणयः 

विश्वदावस्य प्रणवपर्ल्वम्, तेन व्रह्मासिध्ानफट च. ऋ ओ 

44 492 ल) १११ 

9) ५ ०५ 

८ ^) 2 = 4? 

0 0 ८१५ 

क) ४१ |, 
५८ 
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॥ = 

यो गानुष्ठाने अधिकारी, योगानुष्टानप्रकारश्च 

सरुणत्रह्मोपासकस्या पुनरावरत्तिः 

जीवपरेक्ये आश्षेपपरिहाराः 
ममुक्षोः सवंकर्मसन्यासाधिक्रारः 

बेदशब्दाथः 

१८८ 

२०३ 
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॥ श्रीः ॥ 

विष्णुसहसखनामस्तोत्रम् 
श्रीमच्छंकरभगवत्पादविरचितेन 

भाष्येण सहितम् । 

य >) ध 

सच्चिदानन्दरूपाय कृष्णायाद्धिष्टकारिणे । 
नमो वेदान्तवेद्याय गुरवे बुद्धिसाक्षिणि ॥ $ ॥ 

कृष्णद्वैपायनं ग्यासं सर्वभूतहिते रतम् । 
वेदाव्जभास्करं वन्दे शमादिनिख्यं मुनिम् ॥ २ ॥ 

सह लमूर्तः पुरुषोत्तमस्य सहखनेत्राननपादबाहोः । 

सह खरनाम्नां सवनं प्रशस्तं निरुच्यते जन्मजरादिरान्त्यै ॥ २॥ 

श्रीवेदाम्पायन उवाच- 

श्ुत्वा धमोनरोषेण 
[द् 9 पावनानि च सवाः । 

8. ‰. 2. } 



र् श्रीविष्णुसहस्नाम- 

युधिष्ठिरः रांतनव 
पुनरेवाभ्यभाषत ॥ १॥ 

श्रीवैराम्पायनः जनमेजयं प्रस्युवाच-- धर्मान् अभ्युद्- 
द्यनिःश्रेयसोत्पत्तिहेतुभूतान् चोदनाखक्षणान् अशेषेण का- 

तस्यन पावनानि पापक्षयकराणि धर्मरहस्यानि च सर्वशः 

सरवै; प्रकरः श्रुत्वा युधिष्ठिरो धर्मपुत्रः शांतनवं शंतलुपुत्रं 
भीष्मं सकर्पुरुषाथसाधनं सुखसंपादयम् अल्पप्रयासम् अन- 

र्पफर्म् अनुक्तमिति कृत्वा पुनः भूय एव अभ्यभाषत 

प्रभ कृतवान् ॥ 

युधिष्ठिर उवाच- 

किमेकं देवतं लोके 
कि वाप्येकं परायणम् | 

स्तुचन्तः कं कमचेन्तः 
पराप्नुयुमोनवाः शुनम् ॥ २॥ 

किमेकं देवतं देव इव्यथः, खार्थे तद्धितप्रययविधानात् , 
छोके छोकनहेत॒भूते समस्तविद्यास्थाने उक्तमिति प्रथमः प्रश्नः | 

किं वाप्येकं परायणं तस्मिन् रोके एकं परायणं च किम्? 



स्तोत्रभाप्यम् । ३ 

परम् अयनं प्राप्रव्यं स्थानं परायणम् । यदाज्ञया प्रवतेन्ते 

सर्वे ; यस्मिन्नधिगते हृदययमन्थिर्भिद्यते, ° भिद्यते हृदयम्रन्थि- 
रिछदयन्ते सबेसंशयाः । क्षीयन्ते चास्य कमणि तस्मिन्टष्ट 
परावरे ` इति श्रुतेः; यस्य विज्ञानमात्रेण जनन्दलक्चषणो मोक्षः 

` प्राप्यते; यद्विद्रान्न बिभेति कुतश्चन ; यस्प्रविष्टस्य न चिच्ये 
पुनर्भवः; यस्य च वेदनात्तदेव भवति, "ब्रह्म वेद् ब्रह्मैव 
भवतिः इति श्रते :; यद्हायापरः पन्थाः नृणां नास्ति 

° नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय" इति श्रतेः ; तदुक्तम् एकं 
परायणम् । लोके तक्किम् इति द्वितीयः प्रः । कं कतमं देवं 

स्तुवन्तः गुणकीतंनं कुबवेन्तः, कं कतमं देवम् अर्चन्तः बाह्यमा- 

भ्यन्तरं वा अचंनं बहुविधं कुवेन्तः मानवाः मनुसुताः शुभं 

कल्याणं स्वगोपवगौदि फलं प्राप्रुयुः छमेरन् इति पुनः प्रभ- 
द्यम् ॥ 

को धमः सवेधसाणां 
भवतः परमो मतः| 

कि जपन्मुच्यते जन्तु- 
जेन्मसंसारवबन्धनात् ॥ ३ ॥ 

ध ४ वदि 9 € घम ¢ भ $ € ५ 

कौ धर्मः पूर्वोक्तलक्षणः सवेधसोणां सवेषां धमाणां 



¢ श्रीविष्णुसदस्नाम- ` 

मध्ये भवतः परमः प्रकृष्टो धमः मतः अभिप्रेतः इति 

पञ्चमः प्रः । किं जप्यं जपन् उच्चोपांड्चुमानसलक्षणं जपे 

कुवन् जन्तुः जननधमां । अनेन जन्तुशब्देन जपाचंनस्तव- 
नादिषु यथायोग्यं सवेप्राणिनामधिकारं सूचयति । जन्मसं- 
सारबन्धनात् जन्म अज्ञानविजम्भितानामविद्याकायोणाम् 

उपलक्षणम् , संसारः अविद्या, ताभ्यां जन्मसंसाराभ्यां यत् 

वन्धनं तस्मात् मुच्यते मुक्तो भवति इति षष्ठः प्रञ्न 

मुच्यतं जन्मससारवन्धनात् . इतं इदमुपरक्षणम् इतरर्षा 

फलटानामपि । पएतद्हणं तु मोक्षस्य प्राधान्यख्यापना्थम् ॥ 

षट् प्रञ्नाः कथिताः । तेषु पाश्चालयोऽनन्तरो जप्यविषयः 
षष्ठः प्रच; अनेन शोकेन परिद्ियते-- 

श्रीभीष्म उवाच- 

जगत्प्रसुं देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमम् । 
क लोचस्थि 

स्तुवन्नामसहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः ॥ ४ ॥ 

सर्वेषां बहिरन्तःशत्रृणां भयहेतुः भीष्मः मोक्षधमीदीनां 

प्रवक्ता सवेज्ञः ॥ 

जगत् जङ्ग माजङ्गमात्मकम् तख प्रभुः स्वामी तम् , देवदेवं 



स्तोत्रमाप्यम् | ५९ 

देवानां ब्रह्मादीनां देवम् , अनन्तं देशतः काटतः वस्तुतश्चाप- 

रिच्छिन्नम्, पुरूषात्तमं क्षराक्षराभ्यां कायकारणाभ्यामुत्कृ- 

म्, नामसहस्रेण नानां सहसेण स्तुवन् गुणसंकीर्तनं कुवेन् 

सततोत्थितः निरन्तरमुद्युक्तः पुरुषः-- पुरे शयनाद्रा पूणे- 

त्वाद्रा पुरुषः-- "सर्वदुःखातिगो भवेत् ' इति सर्व सं- 

वध्यते ॥ 
^, ^. उत्तरेण शोकेन चतुथः प्रधः परिषहियते- 

क चार्चयन्ि्तयं (. 

तमेव चाचेयन्नियं भक्तया पुरुषमव्ययम् । 

ध्यायन्स्तुवन्नमस्यं अ यजमानस्तमेव च ॥ ५ ॥ 

तमेव चाचैयन् बाह्यम् अभ्यचेनं कुवन् निद सर्वेषु 

काेषु भक्तिः भजनं तात्पर्यं तया भक्लया पुरुषम् अव्ययं 

विना्चविक्रियारहितम् , तमेव च ध्यायन् आभ्यन्तराचेनं 

कुर्वन , स्तुवन् , पूर्वाक्तरीव्या भक्लया नमस्यंश्च नमस्कारं ङुवे- 

न् ,--पूजाशेषभूतमुभयं स्तुतिनमस्कारलक्षणम्-- यजमानः 

पूजकः फलभोक्ता । अथवा, अचैयन्निलयनेनोभयविधमचेन- 

मुच्यते । ध्यायन्स्तुवन्नमस्यंश्चयनेन मानसं वाचिकं कायिक 

चोच्यते || 



६ श्रीविष्णुसहसरनाम- 

न. 9 # (~ (~, (> (^. णे, तृतीयं प्रभं परिहरति तरिभिरुत्तरेः पदैः- 

1 नादिनि * (~ + 0 अनादिनिधन विष्णु सवेलटोकमदेश्वरम् | 
य ट + + ~ ० 

लोकाध्यक्ष स्तुवन्निदय सवेदुःखातिगो मवेत् । 

अनादिनिधनं षड़भावविकारसून्यम् , विष्णुं व्यापकम् , 

सवेस्य लोक्यत इति खोकः दरयवर्गो छोकः तस्य नियन्तणां 

ब्रह्मादीनामपि इंश्वरत्वात् सवेखोकमहेश्चरम् , छोकं ट रयवर्म 

स्वाभाविकेन बोधेन साक्षातदयतीति लोकाध्यक्षः, तं नित्यं 

निरन्तरं स्तुवन् , सवेदुःखातिगो भवेन् इति त्रयाणां साधा- 

रणं फलवचनम् । सबोण्याध्यात्मिकादीनि दुःखान्यतीलय 
गच्छतीति सवेदुःखातिगः भवेत् स्यात् ॥ 

पुनरपि तमेव स्तु विरिनष्टि-- 
+ €. _©.9 + _ क (^ © ब्रह्मण्य सवेधमज्ञ लोकानां कीतिंवधेनम् । 

र क # £ के लोकनाथ महद्भतं सवेभ्रूतमवोद्धवम्।। ७॥ 
©. 

ब्रह्मण्यं ब्रह्मणे खश्च ब्राह्मणाय तपसे श्रतये वा हितम्, 
सवान् धर्मन् जानातीति स्वैधर्मज्ञः तम् , छोकानां प्राणिनां 
कीतेयो यशांसि ताः स्वराक्सयनुप्रवेशेन वधैयतीति तम् , 
लोकैनांथ्यते याच्यते छोकानुपतपति आद्चास्ते टोकानामीषट 



स्तो जभाष्यम् । ॐ 

इति वा रोकनाथः तम् , महत् ब्रह्म--विश्चोत्कर्षेण वतमान- 
त्वात् , भूतं परमाथंसलयम् , सर्व॑भूतभवोद्धवं सवेभूतानां 
भवः संसारः यत्सकाशादुद्धवति तम् ॥ 

पच्चमं प्रभं परिहरति- 

स © + 96 

एष से सवघमोणां धर्मोऽधिकतमो मतः । 

यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्तं स्तवेरर्चन्नरः खदा ॥ ८ ॥ 

सर्वेषां चोदनाटक्षणानां धर्माणाम् एषः वक्ष्यमाणो धमः 

अधिकतमः इति मे मम मतः अभिप्रेतः, यद्धक्त्या तात्पर्येण 

पुण्डरीकाक्षं हृदयपुण्डरीके प्रकाद्यामानं वासुदेवं स्तवैः गुण- 
संकीतेनलक्षणेः स्तुतिभिः सदा अर्चेत् सत्कारपू्व॑कमचैनं 

करोति नरः मनुष्यः इति यत् एष धर्मः इति सबन्धः ॥ 

अस्य स्तुतिरक्षणस्याचनस्य आधिक्ये किं कारणम् ट 
उच्यते-- हिंसादिपुरुषान्तरद्रव्यान्तरदेद्ाकाखादिनियमान- 

पेश्त्वम् आधिक्ये कारणम् । (ध्यायन्कृते यजन्यज्ञेखेतायां 
द्वापरेऽर्चयन् । यदाप्रोत्ति तदाप्नोति को संकील्ये केरावम् ' 
इति विष्णुपुराणवचनात् । " जप्येनेव तु संसिध्येद्राद्यणो 

नात्र संशयः । कुयोदन्यन्न वा कुयौन्मेत्रो ब्राह्मणे; उच्यते 



८ श्रीविष्णुल्लहस्रनाम- 

इति मनुवचनात् ।. “ जपस्तु सवेधर्मेभ्यः परमो धम उच्यते । 

अहिंसया च भूतानां जपयज्ञः प्रतते इति महाभारते । 
प्यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि ` इति भगवद्वचनम् । एतत्सवेमभि- 

प्रेत्य ˆ एष मे सवेधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः ` इत्युक्तम् ॥ 

दवितीयं प्रच. समाघत्त-- 

परमं यो महत्तेजः परम यो महत्तपः | 

परमं यो महद्रह्य परमं यः परायणम् ॥ ९ ॥ 

परमं प्रकृष्टं महत् बृहत् तेजः चेतन्यटक्षणं सवीवभास- 
कम् , °येन सूयस्तपति तेजसेद्धः" ‹ तं देवा ज्योतिषां ज्योतिः 

न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकम् ` इत्यादिश्रुतेः ; * यदा- 
दिलयगतं तेजः ' इत्यादिस्मृतेश्च । परमं तपः तपति आनज्ञा- 

पयतीति तपः । "य इमं च छोकं परं च लोकं सर्वाणि च 

भूतानि योऽन्तरो यमयति ' इलयन्तर्यामिन्राह्यणे सर्वनि- 
यन्तृत्वं श्रूयते । ° भीषास्माद्वातः पवते ` इत्यादि तेत्तिरीयके 
तपति दष्टे इति वा तपः । तस्यैश्धय॑मनवच्छिन्नमिति मह- 
त्वम्; ! एष सरवेश्चरः ` इत्यादिश्रुतेः । परमं सलयादिलक्षणं 
परं ब्रह्म महनीयतया महत् । परमं प्रकृष्टं पुनरावृत्तिशङ्काव- 

जितम् । परायणं परम् अयनं परायणम् । परमग्रहणात् सर्वत्र 



स्तोत्रभाप्यम् | ९ 

अपरं तेजः आदिलयादिकं व्यावत्यैते । सर्वत्र यो देवः इति 

विरशेष्यते-- यो देवः परमं तेजः परमं तपः परमं ब्रह्म परमं 

परायणम् , स एकः सवभूतानां परायणमिति वाक्याथः ॥ 

प्रथमप्र्स्योत्तरमाह-- 
# ६, प ६. 

पविवाणां पविच् यो मङ्टलानां च मङ्लम् | 

देवतं देवतानां च भ्रूतानां योऽच्ययः पिता॥ 

पवित्राणां पावनानां तीथादीनां पवित्रम् । परमस्तु 

पुमान् ध्यातो दृष्टः कीर्तितः स्तुतः संपूजितः स्मरतः प्रणतः 

पाप्मनः सवोनुन्मूढयतीति परमं पवित्रम् । संसारबन्धहेतु- 
भूतं पुण्यापुण्यात्मकं कर्म तत्कारणे च अज्ञानं सर्वं नाशयति 
स्वयाथात्म्यज्ञानेनेति वा पवित्राणां पवित्रम् ॥ 

खूपमारोग्यमथौश्च मोगांश्रैवालुषङ्किकान् । 
ददाति ध्यायतो नियमपवगेप्रदौ हरिः ॥ 

चिन्यमानः समस्तानां हराना हानिदो दहि यः । 
समुत्सछञ्याखिरं चिन्यं सोऽच्युतः किं न चिन्यते ॥ 

ध्यायेन्नारायणं देवं स्रानादिषु च कमसु । 
प्रायश्चित्तं हि सर्वस्य दुष्कृतस्येति वे श्रुतिः ॥ 

संसारसर्पसंद एनष्टचेष्रैकभेषजम् । 
कृष्णेति वैष्णवं मटर श्रुत्वा मुक्तो भवेन्नरः ॥ 



१० श्रीविष्णुसहस्षनाम- 

अतिपातकयुक्तोऽपि ध्यायन्निमिषमच्युतम् । 
भूयस्तपस्वी भवति पदङ्किपावनपावनः ॥ 

आरोड्य सवशराख्लाणि विचायं च पुनः पुनः । 
इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणः सदा ॥ 

ह्रिरेकः सद्ा ध्येयो भवद्भिः सत्त्वसंस्थितैः । 
ओमियेवं सदा विप्राः पठत ध्यात केरावम् ॥ 

भिद्यते हृदयप्रन्थिरिछयन्ते सवेसंरायाः । 
^ ् € (^~ [> भ क 

क्षीयन्ते चास्य कमोणि तस्मिन्दृष्टे परावरे । 
यन्नामकीतेनं भक्या विरापनमनुत्तमम् | 
मत्रेयारोषपापानां धातूनामिव पावकः ॥ 

अवरोनापि यन्नान्चि कीर्तिते सवंपातकेः | 
पुमान्विमुच्यते सद्यः सिंह चस्तैमेगेरिव ॥ 

ध्यायन्कृते यजन्यज्ञैखेतायां द्वापरेऽर्चयन् । 
यद् प्रोति तदाप्नोति कठ संकी केडावम् ॥ 

हरिरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्म्रतः। 
अनिच्छयापि संस्पृष्टा दहयेव हि पावकः ॥ 

ज्ञानतोऽज्ञानतो वापि वासुदेवस्य कीतेनात् । 
तत्सवे बिख्यं याति तोयस्थं ख्वणं यथा ॥ 

यस्मिन्नयस्तमतिने याति नरकं स्वर्गोऽपि यश्चिन्तने 
विघ्नो यत्र निवेरितास्ममनसो ब्राह्मोऽपि रोकोऽस्पकः । 



स्तात्रभाप्यम् । १९ 

मुक्ति चेतसि यः स्थितोऽमलधियां पुंसां ददायनव्ययः 
किं चित्रं तदघं प्रयाति विख तत्राच्युते कीतिते ॥ 

रामायां जट वहेस्तमसो भास्करोदयः । 

दान्तिः कटौ ह्यघोौघस्य नामसंकीतंनं हरेः ॥ 
भ $ नामेव जीवन 

हरेनामेव नामैव नामेव मम म् । 
कटो नास्त्येव नास्येव नास्येव गतिरन्यथा ॥ 

स्तुत्वा विष्णु वासुदेवं विपापो जायते नरः । 
विष्णो; संपूजनान्नियं सवेपापं प्रणश्यति ॥ 

सवेदा सवेकार्येषु नास्ति तेषाममङ्गखम् । 
येषां हृदिस्थः भगवान्मङ्गलायतनं हरिः ॥ 

नित्यं संचिन्तयेदेवं योगयुक्तो जनादनम् | 
भै (भ 

सास्य मन्ये परा रक्षा को हिनस्यच्युताश्रयम् ॥ 

गङ्गास्नानसहसखेषु पुष्करस्तानकोटिषु | 
यत्पापं विखयं याति स्मृते नश्यति तद्धरो ॥ 

मुहूत॑मपि यो ध्ययेन्नारायणमनामयम् । 
सोऽपि सिद्धिमवप्रोति किं पुनस्तत्परायणः । 

प्रायञ्ित्तान्यरोषाणि तपःकमीत्मकानि वै । 
यानि तेषामरोषाणां कृष्णानुस्मरणं परम् ॥ 

कटिकस्मषम्युग्रं नरकातिप्रदं चणम् । 
प्रयाति विलयं सद्यः सक्तयत्रानुसंस्मरते ॥ 



१२ श्रीविप्णुसहस्रनाम- 

सकरसस्मृतोऽपि गोविन्दौ नृणां जन्मशतैः कृतम् । 

पापरारि दहलयाञ्चु तूकरारिमिवानटः ॥ 

यथाभिरुद्धतरिखः कश्च दहति सानिटः । 

तथा चित्तसितो विष्णुर्योगिनां सवेकिरस्विषम् ॥ 

एकस्मिन्नप्यतिकान्ते मूदूरते ध्यानवजिते । 
दस्युभिसुषितेनेव युक्तमाकरन्दितुं राम् ॥ 

जनादेनं भूतपतिं जग्रसे 
स्मरन्मनुष्यः सततं महामुने । 

दुःखानि सवोण्यपहन्ति साधय- 
यरोषकायोणि च यान्यभीप्सते ॥ 

एवमेकाय्रचित्तः सरन्सस्मरन्मधुसूदनम् । 
जन्ममरत्युजराग्राहं संसारान्धि तरिष्याते ॥ 

कटावत्रापि दोषाह्ये विषयासक्तमानसः । 

क्त्वापि सकर पापं गोविन्दं संस्मरञ्डुचिः ॥ 

वासुदेवे मनो यस्य जपहोमाचेनादिषु । 
तस्यान्तरायो मेत्रेय देबेन्द्रत्वादिकं फलम् ॥ 

टोकत्रयाधिपतिमप्रतिमप्रभाव- 
मीषदस्णम्य शिरसा प्रभविष्णुमीराम् । 

जन्मान्तरम्रख्यकस्पसहसखरजात- 
मादु प्रणाद्यमुपयाति नरस्य पापम् ॥ 



स्तोल्भाप्यम् । १३ 

एकोऽपि कृष्णे सुकृतः प्रणामो दञ्चाश्चमेधावभरूथेन तुल्यः । 
दश्ाखमेधी पुनरेति जन्म कृष्णप्रणामी न पुनभवाय ॥ 

अतसीपुष्पसंकादा पीतवाससमच्युतम् । 
भ (न 

ये नमस्यन्ति गोविन्दं न तेषां विद्यते भयम् ॥ 

राल्येनापि नमस्कारः प्रयुक्तश्चक्रपाणये । 
संसारमूक्वन्धानासुद्रेजनकरो हि सः ॥ 

इलयादिश्रुतिस्मरतीतिहासपुराणवचनेभ्यः । 

मङ्कखानां च मङ्गल मङ्गरं सुख तत्साधन तञ्ज्ञापकंः 

च, तेषामपि परमानन्दलक्षणं परं मङ्गरूमिति मङ्गखानां 

च मङ्गलम् । दैवतं देवतानां च देवानां देवः, द्योतनादिभिः 

समुत्कर्बेण वबतेमानत्वान् । भूतानां यः अव्ययः व्यय 
रहितः पिता जनकः यो देवः, सः एकं देवतं रोके इति 

वाक्याथेः ॥ 

एको देवः सवभूतेषु गूढः 
सवव्यापी सवेभूतान्तरात्मा । 

कर्माध्यक्षः सवेभूताधिवासः 
साक्षी चेता केवलो निगुणश्च ॥ 

यो ब्रह्माणं विदधाति पूवे 
यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मे । 



१४ श्रीविष्णुसदस्ननाम- 

५ ह॒ देवमात्मवुद्धिप्रकार्श 
मुमुश्चरवे शरणमहं प्रपद्ये ॥ 

इति श्चताश्चतराणां मन्त्रोपनिषदि | 

: सेयं द वतेक्षत ` ‹ एकमेवाद्धितीयम् ` इति च्छान्दोग्ये ॥ 

ननु कथम् एको देवः, जीवपरयोर्मेदात् £ न; ‹ तत्सृष्टा 

तदेवानुप्राविशत् ‹ स एष इह प्रविष्ट आ नखाग्रेभ्यः ` इदया- 

दिश्रतिभ्योऽविकृतस्य परस्य वुद्धितद्ृत्तिसाक्षिखेन प्रवेशश्च 
वणाद्मद्ः ॥ | 

प्रविष्टानामितरेतरभेदात् परात्मैकत्वे कथमिति चेत्, न; 
एको देवो बहुधा संनिविष्टः * ‹एकः सन्वहुधा विचारः, 
: त्वमेकोऽसि बहू नतुप्रविष्टः ` इयेकस्येव बहुधा प्रवेशश्नव- 
णात् प्रविष्टानां परस्यच न भेदः । ‹हिरण्यगभेः' इदयष्टौ 

मन्ता: ‹ कस्मै देवाय ` इत्र एक्रारलोपेन एकदेवत्वप्रतिपा- 
दकाः तैत्तिरीयके । 

अन्नियथेको भुवनं प्रविष्टो 
रूपं रूपं प्रतिरूपो वभूव । 

एकस्तथा सवभूतान्तरात्मा 
रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥ 



स्तोत्रभाप्यम् । १५ 

वायुयधेको भुवनं प्रविष्टो 
रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव । 

एकस्तथा सवेभून्तरात्मा 
रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥ 

सूर्यो यथा सवटोकस्य चश्षु- 
ने प्यते चाघ्षुषेवाद्यदोषैः । 

एकस्तथा सवेभूतान्तरात्मा 
न प्यते छोकदुःखेन वाह्यः ॥ 

एको वरी सवेभूतान्तरात्मा 
एकं रूपं बहुधा यः करोति । 

तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरा- 

स्तेषां सुखं श्तं नेतरेषाम् ॥ 

नित्यो निलयानां चेतनश्चेतनाना- 
मेक्रो बहूनां यो विदधाति कामान् । 

तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरा- 

स्तेषां दान्तिः राश्रती नेतरेषाम् ॥ 

इति कठवदह्टीषु । 

८ ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्तदेकं सन्न व्यभवत् ‹ नान्यो- 

ऽतोऽस्ति द्रष्टा" इत्यादि ब्रहदारण्यके । ‹ अनेजदेकं मनसो 

जवीयः ...-तत्र को मोहः कः रोक एकत्वमनपद्यतः' 



१६ श्रीविप्णुसहस्चनाम- 

इतीश्चावास्ये । ' सर्वेषां भूतानामान्तरः पुरषः सम आत्मेति 
विद्यात् “आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीन्नान्यक्कि- 

चन ‹एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्तिः (एकं सन्तं बहुधा 
कल्पयन्ति" (एको विममे त्रिभिरित्पदेभिः" ‹ एको दाधार 
भुवनानि विश्वाः ‹एकर एवाभेवेहुधा समिद्धः ` इति ऋ- 
ग्बेदे । ‹ सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्धितीयम् " इति 
च्छान्दोग्ये | 

सवेभूतख्ितं यो मां भजयेकत्वमास्ितः । 
सवेथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते ॥ 
विव्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । 
यनि चैव शरपाके च पण्डिताः समदशनः ॥ 
अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूतारयसितः । 
अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च | 
यदा भूतप्रथग्भावमेकस्ममुपर्यति । 
तत एव च विस्तारं बह्म संपद्यते तदा ॥ 
यथा प्रकादाययेकः कृत्छं खोकमिमं रविः । 
षतं क्षेत्री तथा छृत्खं प्रकारायति भारत् ॥ 

सवेधमौन्परिदयज्य मामेकं शरणं रज । 
अर्हं त्वा सवेपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा इचः ॥ 

| इति भगवद्रीतायु । 



स्तोत्रभाप्यम् । १७ 

हरिरेकः सदा ध्येयो भवद्भिः सत्त्वसंस्थितैः । 
ओभियेवं सदा विप्राः पटध्वं ध्यात केशवम् ॥ 

आन्य खलु देवानामेकस्त्वं पुरुषोत्तम । 
घन्यश्चासि महावाहो लोके नान्योऽस्ति कश्चन ॥ 

इति हरिवज्ञे । 

मनुना चोक्तम्- 

सवेभूतस्थमात्मानं सवभूतानि चात्मनि । 
संपरयन्नात्मयाजी व स्वाराज्यमधिगच्छति ॥ इति ॥। 

सष्िस्थियन्तकरणी ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकाम् । 
स संज्ञां याति भगवानेक एव जनादन: ॥ 

तस्मान्न विज्ञानम्रतेऽस्ति किचि- 
त्कचित्कदाचिद्धिज वस्तुजातम् । 

विज्ञानमेकं निजकमभेदा- 

द्विमिन्नचित्तवेहुधाम्युपेतम् ॥ 

ज्ञानं विञयुद्धं विमरं विरोक- 
मरोषरोभादिनिरस्तसङ्गम् । 

एकः सदैकः परमः परेशः 
स वासुदेवो न यतोऽन्यदस्ति ॥ 

यदा समस्तदेहेषु पुमानेको व्यवस्थितः । 
तदा हि को भवान्सोऽदहमियेतद्धिफटं वचः ॥ 

<. +, 3. 



१८ श्रीविष्णुसहस्नाम- 

सितनीखादिमेदेन यथैकं ददयते नभः । 
भ्रान्तटृष्टिभिरात्मापि तथैकः सन्प्रथकप्रथक् ॥ 

एकः समस्तं यदिहास्ति किचि- 

तदच्युतो नास्ति परं ततोऽन्यत् । 
सोऽटंसचस्वं स च सवमेत- 

दात्मस्वरूपं. यज भेदमोहम् । 
इतीरितस्तेन स राजवय- 

स्तयाज भेदं परमाथटृष्टिः ॥ 

सकरमिदमहं च वासुदेवः परमपुमान्परमेश्वरः स एकः । 
इति मतिरचटखा भवलयनन्ते हृदयगते व्रज तान्विहाय दूरान् ॥ 

यदाह् वसुधा सव सलयमेतददिवोकसः । 
अहं भवो भवन्तश्च सवे नारायणात्मकम् 
विभूतयस्तु यास्तस्य तासामेव परस्परम् । 
आधिक्यन्युनता वाध्यवाधकत्वेन वतेते ॥ 
भवानहं च विश्चात्मन्नेक एव हि कारणम् । 
जगतोऽस्य जगयर्थे मेदेनावां व्यवस्थितो ॥ 

त्वया यदभयं दत्त तदत्तमभयं मया । 

मत्तोऽविभिन्नमा्मानं द्रष्टुमहं सि शंकर ॥ 

सोऽहं स त्वं जगचेदं सदेवासुरमानुषम् । 
अविद्यामाहितात्मानः पुरुषा भिन्नदृएटयः ॥ 

इति श्रीविष्णुपुराणे ॥ 



स्तोत्रभाप्यम् । १९ 

विष्णोरल्यं तु पश्यन्ति ये मां ब्रह्माणमेव वा । 
कुतकमतयो मूढाः पच्यन्ते नरकेष्वधः ॥ 
ये च मूढा दुरात्मानो भिन्नं परयन्ति मां हरेः । 
बरह्माणं च ततस्तस्मात् ब्रह्महलयासमं त्वघम् ॥ 

इति भविष्यत्पुराणे श्रीमहेश्चरवचनम् | 

आदिस्त्वं सवभूतानां मध्यमन्तस्तथा भवान् । 
त्वत्तः समभवद्धिस्ं त्वयि सवे प्रीयते ॥ 

अहं त्वं सर्वगो देव त्वमेवाहं जनादन । 
आवयोरन्तरं नास्ति राब्दैरर्थेजेगत्पते ॥ 

नामानि तव गोविन्द यानि रोके महान्ति च ¦ 

तान्येव मम नामानि नाब्र कायो विचारणा ॥ 

त्वदुपासा जगन्नाथ सैवास्तु मम गोपते । 
यश्चत्वांद्वेष्टिमोदेवसमांद्रे्ठिन संहयः॥ 

स्वद्विस्तारो यतो देव ह्यहं भूतपतिस्ततः । 

न तदस्ति विना देव यत्ते विरहितं कचिन् ॥ 

यदासीद्रसते यच्च यच्च भावि जगत्पते | 
स्प त्वमेव देवेरा विना किंचित्त्वया न हि ॥ 

इति हरिवंरो केटासयाच्रायां महेश्चरव चनम् । 

अपि च~ “आत्मेति तुषगच्छन्ति प्राहयन्ति च: 



२० श्रीविप्णुस्तहस्षनाम- 

आत्मेयेवं रास्रोक्तक्षणः परमात्मा प्रतिपत्तव्यः । तथा 

हि परमात्मप्रक्रियायां जावाखा आत्मत्वेनैतैनमभ्युपगच्छ- 

न्ति-- त्वं वा अहमस्मि भगवो देवते अहं वै त्वमसिः 

इति । तथान्येऽपि-- ‹ यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह ` । 

८ सस यश्चायं पुरुष । यश्चासावादिये । स एकः ८ तदा- 

त्मानमेवावेदहं ब्रह्मास्मीति ` ‹ तदेतद्रद्यापूवैमनपरमनन्तर- 

मवाह्यमयमात्मा ब्रह्मः 'स वा एष महानज आत्माज- 

रोऽमरोऽमृतोऽभयो ब्रह्य" इव्येवमादयः आत्मत्वोपगमा 

दरष्व्याः । ग्राहयन्ति च बोधयन्ति चात्मस्वेनेश्चरं वेदान्त- 

वाक्यानि-- ˆ एष त॒ आत्मान्तयोम्यमुतः' ‹ यन्मनसा 

न मनुते येनाहुमनो मतम् । तदेव ब्रह्म त्वं॑विद्धि नेदं 
यदिदमुपासते ' ‹ तत्सल्यं स॒ आत्मा तत्त्वमसि ` इेवमा- 

दीनि ॥ 

ननु प्रतीकदडनमिदं विष्णुग्रतिमान्यायेन भविष्यति- 

तदयुक्तम्, गौणव्वप्रसङ्गात्, वाक्यवैरूप्याज्च । यत्र हि 

प्रतीकरष्टिरभिप्रेयते सकरदेव तच वचनं भवति । यथा-- 

८ मनो ब्रह्य ` ‹ आदियो ब्रह्म ` इति । इह पुनः ‹ त्वमहमस्मि 

अहं वे त्वमसि ' इल्याह् | अतः प्रतीकश्ुतिवैरूप्यादभेदप्रति- 
पत्तिः । भेदहभ्ख्यपवादाच्च । तथा हि-- ८ अथ योऽन्यां 



स्तो्भाष्यम् । २१ 

देवतामुपास्ते अन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न स वेद् यथा 

पड्युः: “मृत्योः स द्त्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यतिः 

‹ यथोदकं दुर्गे वृष्ट पवेतेषु विधावति । एवं धमौन्प्रथक्प - 

इय॑स्तानेवानुविधावति ` ‹ द्वितीयाद्वै भयं भवति" ‹यदा 

हयवेष एतसिमिन्नुदरमन्तरं कुरुते । अथ तस्य भयं भवति । 
तत्त्वेव भयं विदुषो मन्वानस्य ' ‹ सवै तं परादाद्योऽन्यत्रा- 

त्मन्: सवं वेद् ̀  इलयेवमाद्या भूयसी श्रुतिर्भददृष्टिमपवदति । 
तथा ८ आत्मेवेदं सर्वम् ̀ “ आत्मनि विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं 

भवतिः ‹इद् सर्वं यदयमात्मा ` ‹ ब्रहैवेदं सर्वम्: इति 

श्रुतिः ¦ तथा स्खृतिरपि "यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि 

पाण्डव । येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि ` क्षेत्र 

जञेरेकत्वं॑सर्वोपनिषत्मसिद्धं द्रक्ष्यसीयथैः । ‹ सर्वभूतेषु 
येनैकं भावमव्ययमीक्षते । अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं 
विद्धि सात्त्विकम् ` इति अद्ेतात्मज्ञानं सम्यग्दरनमि्युक्तं 

भगवतापि । तस्मादात्मन्येवेश्वरे मनो दधीत ॥ 

ˆ आत्मा च परमात्मा च त्वमेकः पञ्चधा स्थितः इति च | 

‹ अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवाजुन । 
विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांरोन स्थितो जगत् । ` इति च । 



२२ श्रीविष्णुसहस्नाम- 

अविद्योपाधिपश्चेऽपि प्रमाणवादः समस्ति- 

एक एव महानात्मा सोऽहंकासेऽभिधीयते । 
(9 भ 9 (न "भा त्वचिन्तके (२ 

स जीवः सोऽन्तरात्मेति गीयते तन्त्वचिन्तकेः ॥ 

तथा श्रीविष्णुपुराणे-- 

विभेदजनकेऽज्ञाने नारामायन्तिकं गते । 
आत्मनो ब्रह्मणो भेदमसन्तं कः करिष्यति ॥ 

= = (^ 

परात्मनां मवुष्येन्द्र विभागोऽज्ञानकरस्पितः । 

क्षये तस्यात्मपरयोर्विमागोऽभाग एव हि ।। इति । 

विष्णुधर्मे-- 

चथेकस्मिन्घटाकाडे रजोधूमादिभियुते । 
नान्ये मलिनतां यान्ति दूरस्थाः कुचरचित्कचित् ॥ 

तथा दरन्द्ैरनेकरस्तु जीवे च मछिने कते । 
एकस्मिन्नापरे जीवा मिना: सन्ति कुत्रचित् ।॥ इति । 

ब्रह्मयाज्ञवल्क्ये-- 

आकारामेकं हि यथा घटादिषु प्रथग्भवेत् । 

तथात्मेकोऽप्यनेकेषु जराधारेष्विवांुमान् ॥ 

४ क्षरात्मानावीशते देव एकः ` इति श्ेताश्चतरे । छान्दो- 

ग्य--‹ स एकधा भवति ` इत्यादि । ' स तब पर्येति ' 'स 

वा एष एतेन देवेन चेश्चुषा मनसेतान्कामान्पश्यन्रमते ' 



स्तोत्रभाप्यम् । २३ 

* परो विकृत एवात्मा सखात्मायं जीवः ` इति श्रुतेः । (स एष 

इह प्रविष्टः ` इति ब्रहदारण्यकश्रुतिः । ‹ आत्मेदेवोपासीत ` 

इति । ‹ तदेतद्भह्यापू्॑म् ' इत्यादि । ‹ नान्योऽतोऽस्ति द्रष्रा 

नान्योऽतोऽस्ति विज्ञाताः इल्यादि । पस वा एष महानज 

आत्मा योऽयं विज्ञानमयः ` इव्यादि । ` अथ योऽन्यां देव- 

तामुपास्ते, ` “ एेतदात्म्यमिदं सवेम् ' इति । ' क्षेलज्ञं॒चापि 

म विद्धिः इति । क्यौ रे 

निश्चरन्ति यथा खोहपिण्डात्तप्रारस्पुरलिङ्गकाः । 
सकाश्चादास्मनस्तद्रसमभवन्ति जगन्ति हि ॥ 

योगयाज्ञवस्क्ये । 

अजः शरीरम्रहणात्स जात इति कीयते । इति ब्राद्ये । 
सपेबद्रञ्जुखण्डस्तु निञश्चायां वेदममध्यगः । 
दको हि चन्द्रो द्रौ व्योमनि तिमिराहतचश्ुषः ॥ 

आभाति परमात्मा च सर्वोपाधिषु संस्थितः | 
नियोदितः स्वयंज्योतिः सवग: पुरुषः परः ॥ 

अहंकाराविवेकेन कतोहमिति मन्यते । इति । 

: एवमेवायं पुरुषः प्राज्ञेनात्मना ` इति । ̀ ‹ सता सोस्य 

तदा संपन्नो भवति ` इति + 

स्वमायया स्वमात्मानं मोहयन्द्रेतमायया । 
गुणाहतं स्वमात्मानं खमते च स्वयं हरिः ॥ इति । 



© क 

२ श्रीविष्णुसहसनाम- 

‹ उत्क्रामन्तं स्थितं वापि" इति । ‹ अज्ञानेनावृतं ज्ञा- 

नम् इति । ' अव्यक्तादिविरेषान्तमविद्ालक्षणं स्मृतम् ` 

: आसीदिदं तमोभूतम् ̀  इति । 

¦ वाचारम्भणम् ` इद्यादि । (यत्र हि द्वैतमिव भवति 
तदितर इतरं पश्यति । यच्च त्स्य सर्वमात्मैवाभूत् तत्केन 
कं पदयेत् तत्केन कं जिघ्रेत्" ‹ यस्मिन्सर्वाणि भूतान्या- 
स्मेवाभूद्धिजानतः । तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनु- 

१ 
परयत: || 

यत्र॒ नान्यत्परयति नान्यत्: इलयादि । “ भेदोऽयम- 

ज्ञाननिबन्धनः ` इति । ‹ नेह नानास्ति किंचन '। 'मृल्योः 

स मृत्युमाप्नोति य इह् नानेव परयति ` इति ।. ‹ विश्वत- 

शचक्चुः ` इ्यादि । ‹यो योनिमधितिष्ठलयेको विश्वानि रूपाणि 

योनी सवौः ' इति च । (अजामेकां छोदितशुद्धकृष्णाम 

इत्यादि । अजो द्येका जुषमाणोऽनुरोते' ' देवात्मशक्ति 

विदधे: इति । (न तु तट्ितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यत्प- 

इयेत् ̀ इत्यादि । (एक एव र्द्रो न द्वितीयाय तस्थे ` । 

मनोविजुम्भितं चेतद्यक्किचित्सष्वराचरम् । 
मनसो द्यात्मनीभावे द्वैताभावात्तदाप्तुयान् ॥ 



स्तोत्रभाप्यम् । २५ 

यद्यदैते प्रपञ्चस्य तन्निवल्य हि चेतसा । 
मनोवृत्तिमयं द्वेतमदैतं परमाथेतः ॥ 
यथा स्वप्रे द्वयाभासं चित्तं चरति मायया । 

तथा जाम्रदुयाभासं चित्तं चखति मायया ॥ 

इदयादि गोडपादे | 

तकेणापि प्रपञ्वस्य मनोमाच्रत्वमिष्यताम् । 
दृश्यत्वात्सवेभूतानां स्वप्रादिविषयो यथा ॥ 

८ द्वितीयाद्रे भयं भवति ` इति च । ‹ ज्ञाते त्वात्मनि ना- 

स्येतन् कार्यकारणतात्मनः' इति च । (एको देवः सवे- 

भूतेषु गूढः" इतिं । ‹ असङ्गो ह्ययं पुरुषः ` इति च । 

विस्तारः सर्वभूतस्य विष्णोः संबमिदं जगत् । 
द्र्टव्यमात्मवत्तस्मादमेदेन विचक्षणैः ॥ 

सर्वत्र देयाः समतासुपेय समत्वमाराधनमच्युतस्य ॥ 

सर्वभूतात्मके तात जगन्नाथे जगन्मये । 
परमात्मनि गोविन्दे मित्रामिच्रकथा कुतः ॥ 

‹ तत्वमसि ` ‹ अहं ब्रह्मास्मि ` ‹ इदं सवं यदयमात्मा 

' अयमात्मा ब्रह्म ` ‹ तरति शोकमात्मवित् इति । ‹ तत्र 

को मोहः कः शोक एकलखमनुपश्यतः ` इत्यादिश्रुतिस्मृती- 

तिहासपुराणलौकिकेभ्यश्च | 



२६ श्री विष्णुसहस्रनाम- 

सिद्धेऽर्थेऽपि वेदस्य प्रामाण्यमेष्टव्यम्-- ' स्वपक्षसाधनै- 

रकाय म्थंजातमाह् चेत् । तथा परोऽपि वेद् चेच्छति: परा- 

त्मदृङ् न किम् । ̀ इलयभियुक्तेरुक्तम् । अन्यान्वितस्वाये पदा- 

नां सामर्थ्यं न का्यान्वितस्वार्थे, तथा सलर्थवादानामनन्व- 

यप्रसङ्घात् अन्वयवुद्धः स्तुतित्वात् । न हि भवति (वायव्यं 

प्रतमारुभेत भूतिकामो वायुरवे क्षेपिष्ठा देवता ' इति । राग- 

स्येव प्रवतैकल्वम् , न नियोगस्य । तथा च श्रुतिः-- अथो 
खल्वाहुः काममय एवायं पुरुषः इति म यथाकामो भवति 

तत्करतुभेवति यच्रतुभेवति तत्कर्म कुरुते यत्कमम तदमिसंप- 
द्यते" | तथाच स्मृतिरपि---` अकामतः क्रिया काचिह््य- 

ते नेह कखचित् । यद्यद्धि कुरुते कम॑ तत्तत्कामख चेष्टित- 

स् ।` इति । ‹ काम एष क्रोध एषः ` इति । अन्यपराणामपि 
मन्त्राथेवादानां प्रासाण्यमङ्गीकतेव्यम् । तेषामप्रामाण्यकथनेन 

उरगत्वं गतवान्नहुषः । तत्कथम् £-- 

ऋषयस्तु परिश्रान्ता वाह्यमाना दुरात्मना । 
देवषयो महाभागास्तथा ब्रह्मषयोऽमटाः ॥ 

पप्रच्छः संशयं त तु नहुषं पापचेतसम् | 
य इमे ब्रह्मणा प्रोक्ता मन्त्रा व प्रोक्षणे गवाम् ॥ 

टते प्रमाणं भवत उताहो तेति वासव । 
नहुषो नेति.तानाह सहसा मूढचेतनः ॥ 



सोत्रभाप्यम् । २७ 

ऋषय उव्चुः- 

धर्मे + + < ~ 

अधमे संप्रवृत्तस्त्वं धमे च विलिघक्चसि | 

प्रमाणमेतदस्माकं पूवर प्रोक्तं महर्षिभिः ॥ 

अगस्य उवाच-- 

।, 
(“^ _ (^, 

ततो विवदमानः सन् ऋषिभिः सह पाथिवः । 
अथ मामस्प्रशन्मूध्नि पादेनाधमंपीडितः ॥ 

तेनाभूटधतचेताः सन्निःश्रीकश्च शचीपते । 
ततस्तमहमुद्धिम्नमवोचं भयपीडितम् ॥ 

यस्मापपूर्वे; कृतं मारौ महषिभिरनुष्ठितम् । 
अदुष्टं दूषयसि वे यच्च मू्न्यस्प्रशः पदा ॥ 
यच्चापि त्वस्रषीन्मूढ ब्रह्मकस्पान्द्रासदान । 
वाहान्करतवा वाहयसि तेन स्वगाद्धतप्रमः ॥ 

त्वं स्वपापपरि भ्रष्टः क्षीणपुण्यो महीपते । 

दरा वपेसहसखाणि सपेरूपधरो महीम् ॥ 

विचरिष्यसि तीणेश्च पुनः स्वगमवाप्स्यसि । 
दष्टरा युधिष्ठिरं नाम तव वंशसमुद्धवम् ॥ 

इति श्रीमहाभारते । 

अतः श्रद्धेयमात्मज्ञानम्--“ अश्रदधानाः पुरुषा धमेस्यास्य 

परतप । अप्राप्य मां निवतन्ते मृत्युसंसारवत्मनि › इति श्रीभ - 



२८ श्रीविप्णुसह सरनाम- 

गवद्वचनात् । एेतरेयके च ‹ एष पन्था एतत्कर्मतद्रद्येतत्सयं 

तस्मान्न प्रमाघेत्तज्नातीयान्न द्यलयायन्पूरवे येऽलयायंस्ते पराबभू- 

बुः ' । तदुक्तमृषिणा-- ' प्रजा ह ॒तिखो अलयायमीयुन्येन्या 

अकंमभितो विविश्रे | बद्ध तस्थौ भुवनेष्वन्तः पवमानो 

हरित आविष ` इति । । 

प्रजा ह तिस्रो अल्यायमीयुरिति यावे ता इमाः प्रजाः 

तिसखरोऽलयायमीयुस्तानीमानि वयांसि वङ्गा वगधश्चैरपादाः ` 

इति श्रतम् । वङ्गा वनगाः ब्रृक्षाः । वगधाः ओषधयश्च । 

इरपादा उरःपादाः सर्पादयः । तथा च इरावास्ये अविद्र- 

ननिन्दार्थो मन्वः-- (असुयां नाम ते टोका अन्धेन तमसा 

वरता: । तास्ते प्रेलयाभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ' 

इति । (असन्नेव स भवति । असद्भद्येति बेद्॒चेत्' इति 

तैत्तिरीये । तथा शङुन्तलोपाख्याने-- ` योऽन्यथा सन्त- 

मात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते । किं तेन न कृतं पापं चोरेणा- 

त्मापहारिणा ॥ ` इदयरख्मतिप्रसङ्गेन ॥ 

सहस्रनामजपस्य अनुरूपं मानससख्रानमुच्यत- 

यस्मिन्देवाश्च वदाश्च पवित्रं कृरस्नमेकताम् । 

 व्रजेत्तन्मानसं तीथे तत्र स्नात्वामृतो मवेत् + 



क 

सतोच्रमाष्यम् । २९ 

ज्ञानहदे ध्यानजले रागद्वेषमलापहे । 
यः स्नाति मानसे तीर्थे स याति परमां गतिम् । 
सरस्वती रजोरूपा तमोरूपा कलिन्दजा । 
सत्त्वरूपा च गङ्गा च न यान्ति ब्रह्म निगुणम् ॥ 

आत्मा नदी संयमतोयपूणो 
सयहदा दीख्तटा दयोर्मिः । 

तत्रावगाह कुर् पाण्डुपुत्र 

न वारिणा छ्रुध्यति चान्तरात्मा ।। इति महाभारते । 

‹ मानसं स्नानं विष्णुचिन्तनम् ` इति विष्णुस्मरतो । 
जप्येनेव तु संसिध्यद्राद्यणो नात्र संशयः । 
कुया दन्यन्न वा कुर्यान्मेत्रो ब्राह्यण उच्यते ॥ 

इति मानवं वचनम् । 

जपस्तु सवेधर्मेभ्यः परमो धरम उच्यते । 
अहिंसया च भूतानां जपयज्ञः प्रवतेते ॥ इति । 

° यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि । इति श्रीगीतासु । 
‹ अपवित्रः पवित्लो वा सवोवस्थां गतोऽपि वा । 
यः स्मरेत्पुण्डरीकाक्चं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः" इत्यादि । 

यदेकं देवतं प्रस्तुतं तस्योपलक्षणम् उच्यते-- 

यतः सवाणि भ्रूतानि भवन्व्यादियुगागमे । 
यस्मिश्च प्रख्यं यास्ति पुनरेव युगक्षये ॥ ११॥ 



३० श्रीविप्णुसहस्नाम- 

यतः यस्मात् सवोणि भूतानि भवन्ति उद्भवन्ति आदि- 

युगागमे । यस्मिश्च प्रख्यं विनाशं यान्ति पुनः भूयः एव 
इयवधारणाथेः ; नान्यस्मिन्नियथेः । युगक्षये महाग्रखये । 

चकारात् मध्येऽपि यस्मिन् तिष्ठन्ति, प्यतो वा इमानि 

भूतानि जायन्ते * इति श्रुतेः ॥ 

तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते | 

विष्णोनीमसदसरं मे श्णु पापभयापहम् ॥१२॥ 

तस्य एवंछक्षणलक्षितस्य एकस्य दैवतस्य छोकप्रधानस्य 

छोकनहेतुभिः विद्यास्थातैः प्रतिपाद्यमानस्य जगन्नाथस्य 
जगतां नाथः स्वामी मायाश्चवलः परमात्मा निर्खेपश्च तस्य 

भूपते महीपार्; विष्णोः व्यापनक्ञीस्य नामसहस्रं नाभ्नां 

सहसरं पाप भयं चापहन्तीति पापभयापहं स्वं मे मम मत्तः 

श्ण एकाम्रमना भूत्वा अवधारय ॥ 

एकस्यैव समस्तस्य ब्रह्मणो द्विजसत्तम । 
नाम्नां सहसरं टोकानामुपकारकरं श्रणु ॥ 

निमित्तराक्तयो नाम्नां भदिन्यस्तदुदीरणात् । 
~, 

विभिन्नन्येव साध्यन्ते फटखानि द्विजसत्तम ॥ 

यच्छक्ति नाम यत्तस्य तत्तरिमन्नेव वस्तुनि । 
` साधकं पुरुषव्याघ्र सोम्यक्ररेषु वस्तुषु । इति विष्णुधर्मे । 



सोत्रमाप्यम् । २१ 

यद्यपि परस्य ब्रह्मणः षष्ठीगुणक्रियाजातिरूढीनां शच्द- 

्रवृत्तिहेतुभूतानां निमित्तश्क्तीनां चासंभवः, तथापि सगुणे 

ब्रह्मणि सविकारे च सवात्मकत्वात् तेषां रद्द प्रवृत्तिहेतूनां 

संभवात् सर्वे शब्दाः परस्मिन पुंसि प्रबतन्त ॥ 

तन्र--~ 

[द ओ. [० 

यानि नामानि गोणानि 
(न [पि 

1वेख्याताने मदात्मनः। 

क क ध क [ 

षाग: पारगमातान 
[८९ ह [अ भू : जन 

तलानि व्याम भूतये । {२॥ 

यानि नामानि गौणानि गुणसंवन्धीनि गुणयोगात् भ्रबु- 

त्तानि तेषु च यानि विख्यातानि प्रसिद्धानि करोषिभिः मन्त्रः 

तदरदिभिश्च परिगीतानि परितः समन्ततः परमेश्वराख्यानेषु 

तत्र तच्र गीतानि । महश्चासावात्मा चेति महात्मा--' यश्चा- 

प्राति यदादत्त यच्चात्ति विषयानिह । यज्चास्य संततो भाव- 

स्त॑स्मादात्मेति कीर्त्यते ' इति वचनात् । अयमेव महानात्मेति 

महात्मा । तस्याचिन्त्यप्रभावस्य तानि वक्ष्यामि भूतय 

पुरुषाथचतुष्टयसिद्धये पुरुषाथचतुष्टयाथिनामित्ति ॥ 

अच्र नामसहस्रे आदेयादिर्ब्दानाम् अथान्तरे प्रसि- 



३२ श्रीविप्णुसदहस्नाम- 

दानां आदित्याय्थानां तद्विभूतिष्वेन तदभेदात् तस्यैव 
स्तुतिरिति प्रसिद्धाथग्रहणेऽपि तर्स्तुतित्वम् । 

मूतात्मा चेन्द्रियात्मा च प्रधानात्मा तथा भवान् । 

आत्मा च परमात्मा च त्वमेकः पच्चवधा स्थितः ॥ 

ज्योतींषि विष्णुभैवनानि विष्णुवेनानि विष्णुर्गिरयो दिराश्च | 
नयः समुद्राश्च स एव सवै यदस्ति यन्नास्ति च धिप्रवये ॥ 

इति विष्णुपुराणे | 

‹ आदित्यानामहं विष्णुः' इत्यारभ्य ‹ एकांडोन स्थितो 

जगत्न" इतिप्यन्तं गीतासु । ‹ पुरुष एवेदं विश्वं कम तपो 
ब्रह्य परामृतम्  इत्यादिश्रतिश्च । विष्ण्वादिश्चव्दानां पुनर- 

क्तानामपि वृत्तिमेदेनार्थमेदात् न पौनरक्त्यम् । ` श्रीपति- 

माधवः ` इत्यादीनां वृत्त्येकत्वेऽपि शबव्दमेदान्न पोनर्- 
क्त्यम् । अर्थकत्वेऽपि न पोनरुक्त्यं दोषाय, "नाम्नां सखह्- 

खस्य किमेकं दैवतम् ̀ इति प्रषः एकदेवताविषयत्वात् ॥। 

यत्र पुंरिङ्गशव्दप्रयोगः, तत्र विष्णुविंशेष्यः; यत्र 

खीलिङ्कशब्दः तत्र देवता विरोष्यते ; यत नपुंसकलिङ्गशब्दः 

तत्र बरद्येति विशेष्यते ॥ 

' यतः सवांणि भूतानि ` इत्यारभ्य जगदुत्पत्तिस्थिति- 
ठयकारणस्य ब्रह्मण एकदे वतातूवेनाभिहितत्वादादावुभयविधं 



म्तोत्रभाप्यम् | ३३ 

ब्रह्म विनच्वराब्दनोच्यत-- 

विश्वं विष्णुवेषटकारो 
भूतमन्ययवत्प्रभ्चुः। 

भूतक्रद्धतभ्रद्धावो 
॥ ^) 

भूतात्मा भून भावनः ॥ १२४॥ 

विश्वस्य जगतः कारणत्वेन विशम् इत्युच्यते ब्रह्य । आदौ 
तु विश्वमिति कायंभूतविग्रब्देन कारणग्रहणं कायंभूतवि- 
रिञ््यादिनामभिरपि उपपन्ना स्तुतिर्विष्णोः इति द्यितुम् | 

यद्रा, परस्मान् पुरुषान् न भिन्नमिदं वि परमार्थतः तन 

विश्मित्यभिधीयते ब्रह्म, ` ब्रह्मैवेदं विद्धम्" ‹ पुरुष एवेदं 
विश्वम् `: विश्वमेवेदम्` इत्यादिश्रुतिभ्यः। तद्धितं न 
किंचित् परमाथेतः सद्स्ति । अथवा, विरातीति विशं ब्रह्म, 

: तरसा तदेवानुप्राविशत्" इति श्रुतेः । किंच, संद्रतौ 

विशन्ति विश्वानि भूतानि अस्मिन्निति विन्धं ब्रह्म, ^यत् 

प्रयन्त्यभिसंविश्न्ति' इति श्रुतेः । तथा हि-- सकं जग- 
त्कायेभूतमेष विशति, अत्र अखि विश्वं ॑विशतीत्युभयथा- 

पि विश्यं ब्रह्म इति; श्रुतेः । (अन्यत्र धमादन्यत्राधमात् ' 
इत्यारभ्य ‹ सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सवाणि च 

= 1. 23. 4 



३४ श्रीविष्णुसहस्नाम- 

यद्रदन्ति । यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण 

ब्रवीमि । ओमियेतन् । एतद्धयेवाक्षरं ब्रह्म एतद्धयेवाक्षर 
परम् । एतद्धयेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्. 

इति काठके । ‹ एतद्रे सलयकाम परं चापरं च ब्रह्म यदो- 

कारः ` इत्युपक्रम्य (यः पुनरेतं त्रिमात्रेणोभियेतेनेवाश्च- 
रेण परं पुरुषमभिध्यायीत ` इति प्र्ोपनिषदि । ‹ ओमिति 
ब्रह्म । ओभितीदं सर्वम्" इति यलुर्वेदारण्यके । ‹ तद्यथा 
शाङ्ना सवाणि पणौनि संवृण्णान्येव्मोकारेण सवो वाक् 
संवृण्णा । ओंकार एवेदं सबेम । ̀ इति च्छान्दोग्ये । ‹ ओमि- 

यतदक्चरम् ̀  इत्युपक्रम्य 

प्रणवो ह्यपरं ब्रह्य प्रणवश्च परः स्मृतः । 

अपूर्वोऽनन्तरो बाह्यो न परः प्रणवोऽञ्रयः ॥ 

सर्वस्य प्रणवो ह्यादिः मध्यमन्तस्तयैव च । 
एवं हि प्रणवं ज्ञात्वा व्यदनुते तदनन्तरम् ॥ 

प्रणवं हीच्रं विन्यात्सवेस्य हृदये सितम् । 
सवव्यापिनमोकारं ज्ञात्वा धीरो न शोचति ॥ 

अमात्रोऽनन्तमात्रश्च द्वैतस्योपरामः शिवः । 
ओंकारो विदितो येन स मुनिर्नेतरो जनः ॥ इति । 

+ ओं तद्रह्म । ओं तद्वायुः । ओं तदात्मा । ओ तत्स- 



स्तोत्रभाप्यम् । ३५ 

स्यम् ̀  इदयादिभ्यः श्रुतिभ्यः | 

ओमियेकाक्षरं ह्य व्याहरन्मामनुस्मरन । 
यः प्रयाति यजन्देह्ं स याति परमां गतिम् ॥ 

यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विदान्ति यद्यतयो वीतरागाः । 
यदिच्छन्तो ब्रह्मच चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥ 

रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि रारिसूर्ययोः । 
प्रणवः सववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु ॥ 

ग गिरामस्म्येकमश्चरम् ॥ 

आयं यत्रयक्नरं ब्रह्य चयी यस्मिन््रतिष्ठिता । 

एकाश्चरं परं ब्रह्य प्राणायामः परं तपः ॥ 

ओंकारः स्वगद्वारं तस्माद्रद्यध्येष्यमाण एतदादि प्रत्ति- 

पयत । विकथां चान्यां करत्वा एवं छोकिक्या वाचा व्याव- 

तेते ब्रह्म ` । 'प्रणवाद्यास्तथा वेदाः प्रणवे पर्यवस्थिताः । 

वाड्यं प्रणवः सतं तस्मास्रणवमभ्यसेत् ̀  इत्यादिस्मृत्तिभ्यश्च 

विश्वराब्देन ओंकारोऽभिधीयते । वाच्यवाचकृयोरव्यन्तमे- 

दाभावात् विश्वमियोकार एव ब्रह्येत्यथेः । ‹ सरवै खल्विदं 

बरह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत ` इति । एतदुक्तं भवति-- 

यस्मात्सवेमिदं विकारजातं ब्रह्म तल्नत्वात् तहृत्वात् तद- 



३६ श्री विष्णुसहस्नाम- 

नत्वाज्च | न च स्वैस्मैकात्मत्वे रागादयः संभवन्ति | 

: तस्माच्छान्त उपासीत ' इति श्रुतेः, 

भ्रूयतां धमंसवेस्वं श्रुत्वा चेवावधायताम् । 
आत्मनः प्रतिक्रूखानि परेषां न समाचरेत् ॥ 

आत्मोपम्येन सवे समं पश्यति योऽजुन । 
सुख वा यदिवादुःखं स योगी परमो मतः॥ 

निगणः परमात्मात्र देहे व्याप्य व्यवसितः । 
तमहं ज्ञानविज्ञेयं नावमन्ये न लङ्घये ॥ 

यद्यागमैने विन्देयं तमहं भूतभावनम् । 
ऊमेयं त्वां गिरि चमं हन्मानिव सागरम् ॥ 

^ # 9 £. (~~ वद्धवैराणि भूतानि दषं कुवन्ति चेत्ततः । 
रोच्यान्यहोऽतिमोहेन व्याप्रानीति मनीषिणाम् | 

एते भिन्नदृशां दैल्या विकल्पाः कथिता मया ॥ 

कृत्वाभ्युपगमं तत्र संक्षेपः श्रूयतां मम । 
विस्तारः सवेभूतस्य विष्णोः सवेभिदं जगत् 

द्रएट्यमातमवत्तस्माद मेदेन विचक्षणैः । 
समुर्सज्यासर भावं तस्माद्यूयं तथा वयम् ॥ 

तथा यन्न करिष्यामो यथा प्राप्स्याम निवृतिम् । 
सर्वब् दैयाः समतामुपेताः समत्वमाराधनमनच््युतस्य ॥ 



सतोत्रभाप्यम् । ३७ 

न मन्त्रादिकरतस्तात न च नैसर्गिको मम | 
प्रभाव एष सामान्यो यस्य यस्याच्युतो हदि ॥ 

अन्येषां यो न पापानि चिन्तयययात्मनो यथा । 
तस्य पापागमस्तात हेत्वभावान्न विद्यते ।। 

कमणा मनसा वाचा परपीडां करोति यः । 
तद्रीजं जन्म फट्ति प्रभूतं तस्य चाद्यम् ॥ 

सोऽहं न पापमिच्छामि न करोमि बदामिवा। 
चिन्तयन्स चिन्तयन्सर्व॑भूतस्थमात्मन्यपि च केरावम् ॥ 

दारीरं मानसं वाग्जं दैवं भूतभवं तथा । 
सवत्र समचित्तस्य तस्य मे जायते कुतः ॥ 

+ क थिर (~ (^~ रेणी 

एवं सवेषु भूतेषु भक्तिरव्यभिचारेणी । 

कतेव्या पण्डितिज्ञोता सवेभूतमयं हरिम् ॥ 

साम चोपप्रदानं च भेददण्डौ तथापरो । 
उपायाः कथिता ह्येते मित्रादीनां च साधने ॥ 

तानेवाहं न पयामि मितरादीस्तात मा क्रुधः । 
साध्याभावे महावाहो साधनैः किं प्रयोजनम् ॥ 

सवभूतात्मके तात जगन्नाथे जगन्मये । 
परमात्मनि गोविन्दे मित्रामित्रकथा कुतः ॥ 

जडानामविवेकानामरुराणामपि प्रभो । 
भाग्यभोग्यानि राज्यानि सन्यनीतिमतामपि ॥ 



३८ श्रीविष्णुसहश्चनाम- 

तस्मायतेत पुण्येषु य इच्छेन्महतीं श्रियम् । 
यतितव्यं समत्वेन निवाणमपि चेच्छता ॥ 

देवा मनुष्याः पर्वः पश्िव्श्चसरीस्रपाः । 
रूपमेतदनन्तस्य विष्णोभिन्नमिव स्थितम् ॥ 

एतद्िजानता समै जगस्स्थावरजङ्गमम् । 
द्रष्टव्यमात्मवद्विष्णुयेतोऽयं विश्वरूपधृक ॥ 

एवं ज्ञाते स भगवाननादिः परमेश्वरः । 
प्रसीदलयच्युतो यस्मिन्धरसन्ने डेशसंक्षयः ॥ 

बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । 
वासुदेवः सवंमिति स महात्मा सुदुखेभः ॥ 

इ्यादिवचनेश्च हिं सादिर हितेन स्तुतिनमस्कारादि कते- 

व्यमिति दरायितुं विश्वद्चाव्देन ब्रह्माभिधीयत इति वा | 

मत्कमेकृन्मत्परमो मद्धक्तः सङ्गवजितः । 
निर्वैरः सवभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥ इति । 

न चरति निजव्णधमेतो यः 
सममतिरात्मसुह्टद्विपक्षपक्षे । 

न हरति न च हन्ति किंचिद 
सितमनसं तमवेहि विष्णुभक्तम् ॥ 

विमलमतिरमत्सरः प्रान्तः 
श्ुभचरितोऽखिसत््वमित्रभूतः । 



सोच्रभाप्यम् । ३९ 

परियहितवचनोऽस्तमानमायो 
क 

वसति सदा हृदि तस्य वासुदेवः ॥ 

वसति हदि सनातने च तस्मि- 

नभवति पुमाञ्रगतोऽस्य सौम्यरूपः । 
क्षितिरसमतिरम्यमात्मनोऽन्तः 

कथयति चारुतयैव सारपोतः ॥ 

सकटमिदमह् च वासुदेवः 
परमपुमान्परमेश्वरः स एकः । 

इति मतिरचखा भवलयनन्ते 
हृदयगते व्रज तान्विहाय दूरात् ॥ 

यमनियमविधूतकल्मषाणा- 
मनुदिनमच्युतसक्तमानसानाम् । 

` अपगतमदमानमत्सराणां 

व्रज भट दूरतरेण मानवानाम् ॥ 

इत्यादिवचनेववेष्णवखक्षणस्य एवंप्रकारत्वाञ्च दहिंसादिरहि- 

विष्णोः स्तुतिनमस्कारादि कतेव्यमिति । श्रद्धया दे- 
अश्रद्धयादेयम् + श्रद्धयाग्निः समिध्यते ` इति श्रतेः; 

मश्रोत्नियं श्राद्धमधीतमत्रत- 

मदक्षिणं यज्ञमनृत्विजा हतम् । 



, श्रीविष्णुसहक्षनाम- 

अश्रद्धया दत्तमसस्कृतं हवि- 

भीगाः षडेते तव दैलयसत्तम ॥ 

पुण्यं मदेषिणां यच्च मद्धक्तद्रेषिणां तथा । 
ऊयविक्रयसक्तानां पुण्यं यज्चाभ्रिहोत्रिणाम् ॥ 

अश्रद्धया च यदानं यजतां ददतां तथा । 

तत्सव तव दैत्येन्द्र मत्प्रसादाद्ध विष्यति ॥ 

अश्रद्धया हूतं दत्तं तपस्त््रं कृतं च यत् । 
असदित्युच्यते पाथं न च तप्प्रेय नो इह ॥ 

इत्यादिस्मृतिभ्यश्च श्रद्धया स्तुतिनमस्कारादि कतेव्यम् , 

नाश्रद्धया । : ओं तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणलिविधः स्मृतः ` 

इति भगवद्वचनात् स्तुतिनमस्कारादिक कमा साच्विकं विगुण- 

मपि श्रद्धापूतं ब्रह्मणोऽभिधानल्यप्रयोगेण सगुणं सा्तविकं 
संपादितं भवति । आत्मानं विष्णुं ध्यात्वा स्तुतिनमस्कारादि 

कतेव्यम् । 

नाविष्णुः कीतेयेद्धिष्णुं नाविष्णुर्धिष्णुमर्चयेत् । 
नाविष्णुः संस्मरेद्िष्णुं ना विष्णुर्बिष्णुमाप्रयात् ॥ 

इति महाभारते कमकाण्ड । 

सवोण्येतानि नामानि परस्य ब्रह्मणोऽनघ । 
एवमेतानि नामानि देवदेवस्य कीतेयेत् ॥ 



सतोत्रभाप्यम् । % १ 

यं यं काममभिध्यायेत्तं तमाप्रोयसदायम् । 
सवोन्कामानवाप्रोति समाराध्य जगद्ररुम् ॥ 

तन्मयत्वेन गोविन्दामियेतदार्भ्य नान्यथा | 

तन्मयो बाजल्छितान्कामान्पदमाप्रोति मानवः ॥ 
इति विष्णुधर्मे । 

स्व॑मूतस्ितं यो मां भजयेकत्वमास्थितः । 
सवथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वतते ॥ 

इति भगवद्रीतासु । 

अहं हरिः सवमिदं जनादनो 

नान्यत्ततः कारणकायजातम् । 
ईटड्नो यस्य न तस्य भूयो 

भवोद्भवा दरन्द्रगदा भवन्ति ॥ इति विष्णुपुराणे । 

गुरोयत्र परीवादो निन्दा वापि प्रतते । 
कर्णो तत्र पिधातव्यौ गन्तव्यं वा ततोऽन्यतः ॥ 

: तस्माद्रह्यैवाचार्यरूपेणावतिषठते ` इति व्यासस्थृतः । 

वरं हुतवहज्वाखापुखस्यान्तव्यवस्थितिः । 
न शौरिचिन्ताविमुखजनसंवासवेडासम् ॥ 

इति कालयायनवचनात् यर देशे वासुद वनिन्दा तत्र वा- 

सो न कतव्य: । एतदुक्त भवति-- 



४२ श्रीविष्णुस्ह्सखनाम- 

यस्य देवे परा भक्तियथा देवे तथा गुरौ । 
तस्येते कथिता द्यथा प्रकारान्ते महात्मनः ॥ 

इति श्रेताश्चतरोपनिषन्मन्त्रवर्णात् हरौ गुरौ च परा 

भक्तिः कार्येति ॥ 

अवरोनापि यन्नाम्नि कीर्तिते सवेपातकः । 
पुमान्विमुच्यते सद्यः सिह बस्तेमरगेरिव ॥ 

ज्ञानतोऽज्ञानतो वापि वासुदेवस्य कीतैनात् । 
तत्स्व विख्य याति तोयस्थं छ्वणं यथा ॥ 

कलिकत्मषमयु्रं नरकातिप्रदं चणम् । 
प्रयाति विर्यं सद्यः सकृदयत्रातुसंस्मृते ॥ 

सकृस्स्मरतोऽपि गोविन्दो चरणां जन्मदातेः कृतम् । 
पापरार्चि दहदयाद्यु तूखराशिमिवानखः ॥ 

सेयं वदनवल्मीकवासिनी रसनोरगी । 
या न गोविन्द गोविन्द गोविन्देति प्रभाषते ॥ 

पापवष्टी मुखे तस्य जिहारूपेण तिति । 
या न वक्ति दिवारात्रौ गुणान्गोविन्दसंभवान् ॥ 

सकृदुच्चरितं येन हरिरियक्षरद्रयम् । 
बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति ॥ 

एकोऽपि कृष्णे सुकृतः प्रणामो 

दशाश्चमेधावभ्रथेन तुल्यः । 



स्तोलभाष्यम् । ४३ 

दश्चाखमेधी पुनरेति जन्म 
कृष्णप्रणामी न पुनभवाय ॥ 

इत्यादिवचनैः श्रद्धाभक्योरभवऽपि नामसंकीतनं समस्तं 

दुरितं नादायतीस्युक्तम् । किमुत श्रद्धादिपूवंकं सहखनाम- 

संकीतनं नाज्ञयतीति । 

मनसा वा अग्रे संकतल्पयलयथ वाचा व्याहरति!, ‹ यद्धि 

मनसा ध्यायति तद्वाचा बदति इति श्रुतिभ्यां स्मरणं 

ध्यानं च नामसंकीतेनेऽन्त भूतम् । 

यस्मिन्न्यस्तमतिने याति नरकं स्वर्गोऽपि यच्चिन्तने 
विघ्नो यब्र निवेशिते च मनसि ब्राद्योऽपि रोकोऽस्पकः । 

मुक्ति चेतसि यः सितोऽमख्धियां पुंसां ददायव्ययः 
किं चित्रे यदधघं प्रयाति विलयं तच्राच्युते कीतिते ॥ 

इति विष्णुपुराणे रअपराशरेणोपसंहतम् । 

आरोञ्य सवराखाणि विचाये च पुनः पुनः । 
इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणः सदा ॥ 

इति महाभारतान्ते भगवता श्रीवेद्व्यासेनापसंहतम् । 

हरिरेकः सदा ध्येयो भवद्भिः सत््वसंस्थितः । 
ओमियेवं सदा विप्राः पठत ध्यात केशवम् ॥, 

इति हरिवंशे केरखासयात्रायां हरिरेको ध्यातञ्य इत्युक्त 



४४ श्रीविष्णुसदक्षनाम- 

श्रीमदेश्वरेणापि । एतत्स्वेमभिगप्रेय (एष मे सवेधमोणां 

धर्मोऽधिकतमो मतः ` इत्याथिक्यसुक्तम् । ' किमेकं ॒देवतम् ̀  

इलयारभ्य ‹किं जपन्मुच्यते जन्तुः ` इति षटूप्रभ्नषु (यतः 
सवोणिः इति प्र्नोत्तराभ्यां यद्ह्योक्तं तद्विश्वशष्दे नोच्यत 

इति व्याख्यातं विश्वम् । तक्किमिलयाकाङ्कायामाह-- विष्णुः 
इति । तथा च ऋग्वेदे-- ‹ आख जानन्तो नाम चिद्धि 

वक्तन महस्ते विष्णो सुमति भजामहे ` इयादिवाक्येर्विष्णोः 

नामसकीतेनेन सम्यग्ज्ञानप्राप्निरविहिता । वेवेष्टि व्याप्नोतीति 

विष्णुः । विषेव्योप्यभिधायिनो वुक््रययान्तस्य रूपम् । 
देराकालवस्तुपरिच्छेदशल्य इयथः । ‹ अन्तवरेहिश्च तत्सव 

( भ [न त् 

व्याप्य नारायणः सितः ' इदयादिश्रतेः । विशतेवा नुक्प्रय- 
1 

9 

यस्य रूप विष्णुरिति | 

यस्माद्विष्टमिदं सवै तस्य दाक्या महात्मनः | 
तस्माद्विष्णुरिति ख्यातो विेधातोः प्रवेडानात् ॥ 

इति विष्णुपुराणे । 

व्याप्रे मे रोदसी पाथं कान्तिश्चाभ्यधिका स्थिता। 
कमणाच्वाप्यहं पाथ विष्णुरिलयभिसंक्ञितः ॥ 

इति महाभारते । 

यदुदेदोनाध्वरं वषटृक्रियते सः वषट्कार् । यस्मिन 



स्तोत्रभाप्यम् । ४५. 

यज्ञे वा वषट्क्रिया, "यज्ञो वे विष्णुः इति श्रुतेः। येन 
वषटकारादिमन्त्रात्मना वा देवान् प्रीणयति स वषट्कारः । 

देवता वा, ¦ प्रजापतिश्च वषट्कारश्च इति श्रुतेः । ८चतु- 

भिश्च चतुर्भिश्च द्वाभ्यां पञ्चभिरेव च । हूयते च पुनद्वोभ्यां 

समे विष्णुः प्रसीदतु" इत्यादिस्मरतश्च | भूतभव्यभवत्पथुः 

भूतं भव्य भवच्चति भूतभव्यभवन्ति तेषां प्रमुः । कामेद- 

मनाय सन्माच्रप्रतियेाभिकभेश्रर्य तस्येति प्रमुत्वम् । रजो- 

गुणं समाश्रित्य विरिच्िरूपेण मूतानि करोतीति भूतक्रत् ; 

तमोगुणमास्थाय स रुद्रात्मना भूतानि कृन्तति णोति 

हिनस्तीति भूतक्रृत् । सत्त्वगुणमधिषछठाय भूतानि विभति 

पाटयति धारयति पोषयतीति वा भूतभृत् । प्रप्चरूपेण 

भवतीति, केवलं भवत्तील्येव वा भावः । भवनं भावः 

सत्तात्मको वा । भूतात्मा भूतानामात्मा अन्तयोसी, (एष 

त आत्मा अन्तयाम्यमृतः ` इति श्रुतेः । भूतानि भावयति 

जनयति वधंयतीति वा भूतभावनः ॥ 

भृतकृदिलयादिभिः गुणतन्त्रत्वं प्राप प्रतिषिभ्यते-- 

पूतात्मा परमात्मा च 

सक्तानां परमा गतिः| 



६ श्रीविप्णुसहस्तनाम- 

अव्ययः पुरुषः साक्षी 

क्षेच्रज्ञोऽक्षर एव च ॥ १५ ॥ 

पूत आत्मा यस्य सः पूतात्मा, " केवो निगणहच ' 

इति श्रतेः। गुणोपरागः स्वेच्छातः पुरुषस्येति कर्प्यते । परम- 
श्ासावात्मा चेति परमात्मा कार्यकारणविटक्षणो निय- 

द्धवद्धमुक्तस्वभावः । सुक्तानां परमा प्रकृष्टा गतिगेन्तव्या 

देवता पुनराव्रस्यसंभवात्तद्रतस्येति मुक्तानां परमा गतिः; 

: मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ` इति भगवद च- 
नम । नास्य व्ययो विनाशो विकारो बा विद्यत इति 

अव्ययः, ‹ अजरोऽमरोऽव्ययः ` इति श्रुतेः । पुरं शरीरं 
तस्मिन् दोते इति पुरुषः । ‹ नवद्वारं पुरं पुण्यमेतेमोवैः 

समन्वितम् । व्याप्य डत महात्मा यस्तस्मात्पुरुष उच्यते ` 

हति महाभारते । यद्रा, अस्तेव्येयस्ताक्षरयोगात् आसी- 

पुरा पूरमेवेति विग्रहं कृत्वा व्युत्पादितः पुरुषः, ‹पूवमे- 

वाह मिहासमिति, तत्पुरुषस्य पुरुषत्वम् ` इति श्रुतेः । अथवा 

पुरुषु उत्कषंदाङ्षु सीदतीति, पुरूणि फडानि सनोति 

ददातीति वा, पूरूणि भुवनानि संहारसमये स्यति अन्तं 

करोतीति वा पूरणात्सदनाद्रा पुरुषः । “पूरणात्सद नाञचैव 

ततोऽसो पुरुषोत्तमः ` इति पच्चमवेद । साक्षाद व्यवधानेन 



म्तोत्रमाप्यम् | ४७ 

सखरूपवोभरेन इश्षते पयति स्वमिति साघ्षी । "साक्षाद्रष्टरि 

संज्ञायाम् ` इति पाणिनिवचनादिनिप्रययः । क्षेत्रं शरीरं 

जानातीति क्षेत्रज्ञः; ‹ आतोऽनुपसर्गे कः` इति कप्रययः । 

८ क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि ' इति भगवद्रचनात् । "क्षेत्राख्यानि 

हारीराणि तषां चैव यथासुखम् । तानि वेत्ति स योगात्मा 
ततः श्षेवज्ञ उच्यते ` इति ब्रह्यपुराणे । स एव न क्षरतीति 

अक्षरः परमात्मा । अश्नोतेवां सरप्रययान्तस्य रूपमक्षर 

इति । एवकारात् क्षबज्ञाक्षरयोरभेदः परमार्थतः, : तत्त्वमसि ' 
इति श्रतेः । चकाराहचावहारिको भेदश्च, प्रसिद्धेरप्रमाण- 

त्वान् ॥ 

यागो यांगविद्ं नेता 

प्रघानपुरुषश्वरः । 

नारसिंहवपुः ्रीमा- 
न्केरावः पुरुषात्तमः ॥ १६ ॥ 

: ज्ञानेन्द्रियाणि सर्वाणि निगृह्य मनसा सह् । एकत्वभा- 

वना योगः कषेतरज्ञपरमात्मनोः' तदवाप्यतया योगः इति यो- 

गविदो विदुः । योगं विदन्ति विचारयन्ति) जानन्ति, ख्मन्त 

इति वा योगविदः । तेषां नेता ज्ञानिनां योगक्षेमवहनादि- 



४८ श्रीविप्णुसहस्षनाम- 

नेति योगविदां नेता, (तषां निलयासियुक्तानां योगक्षेम 

वहाम्यहम् ` इति भगवद्रचनान् । प्रधानं प्रकृतिमोया ; पुरुषा 

जीवः; तयोरीश्वरः प्रधानपुरुषेश्वर । नरस्य सिंहस्य 

चावयवा यस्मिन् लक्ष्यन्त तद्रपुयदख सः नारसिंहवपुः । 

यस्य वक्नसि निलय वसतिश्रीः सः श्रीमान् । अभिरूपाः 

केशाः यस्य सः केराव्ः । ' केशाद्रो ऽन्यतरस्याम् ` इति वप्र 

लयः प्रशंसायाम् । यद्रा; कश्च अश्च इश्च त्रिमूतेयः 

केशाः ते यद्रा वर्तन्ते सः केश्वः । केडिवधाद्रा केश्वः । 

'यस्मात्त्वयेष दुष्टात्मा हत. करी जनादन । तस्मात्केशवना- 

म्ना त्वं रोके ख्यातिं गमिष्यसि ` इति दिष्णुपुराणे श्रीकृष्णं 

प्रति नारदवचनम् । प्रषोदरादित्वाच्छब्दसाघुत्वकस्पना । 

पुरुषाणासुत्तमः पुरुषोत्तमः । अत्र ‹ न निधौरणे' इति षष्ठी- 

समासप्रतिषेधघो न भवति, जादयाद्यनपेश्नया समर्थसात् । 

यत्र पुनः जातिगुणक्रियापेक्षया प्रथक्क्रिया तत्रासमर्थत्वा- 

न्निषेघः प्रवतते ; यथा-- मनुष्याणां क्षियः शूरतमः, गवां 

कृष्णा सपन्नक्षीरतमा, अध्वगानां धावन् रीत्रतम इति । 

अथवा पञ्चमीसमासः । तथा च भगवद्रचनम्-- ' यस्मात् 

क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः। अतोऽस्मि रोके वेदे च 

प्रथितः पुरुष।त्तमःः इति ॥ 



स्तोत्रभाप्यम् । ४९ 

सवे; रावः दिवः स्थाणु- 

भूतादिर्निधिरन्ययः। 

संभवो भावनो नतो 
प्रभवः प्रसुरीश्वरः | १५ ॥ 

: असतश्च सतश्चैव सर्वस्य प्रभवाप्ययात् । सर्वस्य सर्व- 

दा ज्ञानात् सवेमेनं प्रचक्षत ` इति मगवद्वयासवचनात् सवः | 

श्णाति संहारसमये सहरति सहारयति सकलाः प्रजाः 

इति शषः । निखेगुण्यतया शुद्धत्वात् शिवः । (स ब्रह्मा स 

शिवः ` इत्यमेदापदेशात् रशिवादिनामभिः हरिरेव स्तूयते । 

स्थिरत्वात् स्थाणुः । मूतानामादिकारणत्वात् भूतादिः । 

प्रखयकाटे अस्मिन सर्वे निधीयते इति [निधिः । ' कर्मण्य- 

धिकरणे च" इति किप्रलययः । स एव निधिर्विश्ेष्यते-- 

अव्ययः! अनश्ररो निधिरिवयथेः । स्वच्छया समीचीनं भव- 

नमस्येति संभवः, ‹ घमेसंस्थापनाथाय संभवामि युगे युगे 

इति भगवद्वचनात् । °अथ दुषटविनाञ्ञाय साधूनां रक्षणाय 

च । स्वेच्छया संभवाम्येवं गमंडुःखविवर्जितः` इति च । 

सर्वेषां मोक्तणां फरानि भावयतीति भावनः । सवंफख्दा- 

तत्वम् ' फरमत उपपत्तः ` इद्यत्र उपपादितम् । प्रपञच्चस्याधि- 
५. 7-4 .4 



५० श्रीविष्णुसदस्रनाम- 

ल ^ छठानत्वेन भरणान् भता । प्रकरेण महाभूतानि अस्माज्ाय- 
न्त इति प्रभवः; प्ङ्रष्टो भवो जन्मास्येति वा । सर्वासु करि- 
यासु सामथ्यातिश्यान् भ्रञ्यु; । निरुपाधिकमैन्ध्यैमस्येति 

र ध ५ (~ 
इेभ्वरः, ‹ एष सर्वेश्वरः ` इति श्रतेः ॥ 

~| 

स्वयभूः राभुरादिल्यः 

पुष्कराक्षो महाखनः। 
अनादिनिधनो धाता 

विधाता धातुरुत्तमः ॥ १८ ॥ 
4 (0 4 स्वयमेव भवतीति स्वयंभूः | :स॒एव स्वयसुद्रमौ ` इति 

मानवं वचनम् । सरवेप्रामुपरि भवति, स्वयं भवतीति वा 

म्बयंमूः । चषाुप्रि मवति यश्चोपरि मवति तदुभयात्मना 
स्वयमत्र अवतीति वा, परिभूः स्वयंमूः' इति मन्त्रव- 
णात् । अथवा, स्वयंभूः परमेश्वरः स्वयमेव स्वतन्त्रो भवति 
न परतन्त्रः, ¦ पराञ्चि खानि ठयतृणत्स्वय भूः ̀ इति मन्त्र- 

वणात् । शं सुखं भक्तानां भावयतीति शंमुः । आद्वियम- 
ण्डलान्तःस्था हिरण्मयः पुरुषः आदित्यः । दादद्यादित्येषु 
विष्णुवा, ‹ आदिलयानामहं विष्णुः ` इत्युक्तः । अदितेरख- 
ण्डताया मह्या अय पतिरिति वा, (इयं वा अदितिः 



९ स्तोल्लभाप्यम् । ^ १ 

` महीं देवी विष्णुपन्नीम् ` इति श्रुतेः । यथा आदिय एक एवा- 

नकषु जरभाजनेषु अनेकवत्प्रतिभासते, एवमनेकेषु शरीरेषु 

चक् एव आत्मा अनेकवत्प्रतिभासत इति आदियसाधम्याो- 

द्रा आदित्यः । पुष्करेणोपमित अक्षिणी यस्येति पुष्करा- 

प्षः । महान्पूजितः स्वनो नादो वा श्रुतिलक्षणो यस्य सः 

महास्वनः । ` सन्महत् ' इद्यादिना समासे कृते ‹ अन्महतः 

समानाधिकरणजात्तीययोः ' इत्यादिना आत्वम् । : अस्य म- 

हतो भूतस्य नि.श्वसितमेतदृग्वदो यजुर्वेदः ` इति श्रतेः | 

आदिजेन्म ; निधनं विनाक्चः; तदयं यस्य न विद्यते सः 

अनादिनिधनः । अनन्तादिरूपेण विच्य बिभर्तीति धाना । 
कमणां तत्फखानां च कतां विधाता ; अनन्तादीनामपि धा- 

रकत्वाद्विरेषेण दधातीति वा । धातुरुत्तमः इति नामेकं स- 
विद्ेषणं सामानाधिकरण्येन ; धातुविरिच्वादुत्कृष्ट इति वा 

वरेयधिकरण्येन ; नामद्वयं वा; सवेधातुभ्यः प्रथिव्यादिभ्यः 

उत्कृ्शचिद्धातुरियथः । कायेकारणप्रपच्चधारणाचिदेव धा- 

तुः । उत्तमः सर्वेषासुद्रतानाम् अतिशायेनोद्रतत्वादुत्तमः ॥ 

अप्रमेया इषीकेकचाः 

पदडयनामोऽमरप्रसः 



५२ श्रीविष्णुसह लनाम- 

विश्वकमो मनुस्त्वष्टा 
स्थविष्ठः स्थविरो श्रुवः ॥ १९ ॥ 

खाब्दादिरदहितस्वान्न प्रलयक्षगम्यः । नाप्यनुमानगम्यः; त- 

दरचाप्रलिङ्गामावात् । नाप्युपमानसिद्धः, निभागत्वेन साद- 

याभावात् । नाप्यर्थापत्तिप्राह्यः, तद्विनानुपपद्यमानस्यास- 

भवात । नाप्यमावगोचरः, भावरूपत्वात्, अभावसाक्षि- 

स्वार | नापि शाखग्रमाणवेद्यः, प्रमाणजन्यातिदायाभावात् । 

यच्रेवम , राखयोनितवं कथम ? उच्यते-- प्रमाणादिसाक्षि- 

स्वेन प्रकारासखरूपस्य प्रमाणाविषयत्वेऽपि अध्यस्तातद्रूपनिव- 

तकतेन शाखप्रमाणकत्वमिति अप्रमेयः, साश्चि रूपत्वान् । 

हृषीकाणि इन्द्रियाणि ; तेषामीशः षित्रज्ञरूपभाक् । यद्रा, 

इन्द्रियाणि यस्य वशे वतन्ते स परमात्मा हृषीकेश; । यस्य 

वा सू्यैरूपस्य चन्द्ररूपस्य च जगस्प्रीतिकरा हृष्टाः केशा 

रहमयः सः हुषीकेशः, ` सूयेरदमहरिकेशः पुरस्तान् ` इति 

श्रते. । पुषोदरादित्वात्साघुत्वम् । यथोक्तं मोक्षघर्म-- 

सूर्याचन्द्रमसौ रा्द॑ञ्चुभिः केशसंक्लितेः । 

बोधयन्स्वापर्यश्चेव जगदुत्ति्ठते प्रथक्छ् ॥ 

बोधनास्स्वापनाचैव जगतो हषण भवेन् । 
अग्रीषोमकृतेरेवं कमभि: पाण्डुनन्दन ॥ 



५ 

स्ताचरमाप्यम | २ 

हरषीकेरोऽदहसीयासो वरदो लोकभावनः । इति । 

सवैजगत्कारणं पद्य नामो यस्य सः पद्मनाभः, : अजस्य 

नाभावध्येकमर्पितम् ` इति श्रुतेः ¦ अमराणां प्रभुः अमर- 

प्रथः । विश्वं कमे क्रिया यस्यसः विश्वकमां । क्रियते इति 

जगत् कमं विग्रं कमं यस्येति वा विचित्रनिमोणदाक्तिम- 

त्वाद्ा विश्वकमां ; त्वश्रा सादृरयाद्वा । मननात मनुः | 

: नान्योऽतोऽस्ति मन्ता" इति श्रुतेः । मन्त्रो बा, प्रजापतिवां 

मनुः । संहारसमये सवंभूततनूकरणत्वात् त्वष्टा । व्वक्षते- 

स्तनूकरणाथात् वृच्प्रययः । अतिशयेन स्थूटः स्थविष्ठः । 

पुराणः स्थविरः ‹त्वेषं ह्यस्य स्थविरस्य नाम ` इति वहचाः ; 

वयोवचनो वा । स्थिरत्वात् श्रुवः । स्थविरो धुव इव्येकं 

नाम सविशेषणम् | 

अयाद्यः चाश्वः क्षणो 

लोटिताक्ः प्रतदंनः। 
परभूतस्िककुनव्धाम 

पवितं मङलं परम् । २० ॥ 

कर्मेन्द्रियैः न गृह्यत इति अग्राह्यः, ° यतो वाचो निव- 

तेन्ते । अप्राप्य मनसा सह ' इति श्रुतेः । राश्त् सर्वेषु 



५५४ श्रीविप्णुसह स्षनाम- 

कादटेषु भवतीति ज्ञाश्वतः, `: साश्वतं शिवमच्युतम् ` इति 

श्रुतेः । सञ्िदानन्दात्मकः क्ष्णः, ‹ कृषिभूवाचकः छब्द 

णच ॒निव्ैतिवाचकः । विष्णुस्तद्धावयोगाच्च कृष्णो भवति 

साशतः ` इति व्यासवचनात् ; कृष्णवणात्मकत्वाद्रा, ‹ कृष्णा 

वणश्च मे यस्मात्तस्मात्कृष्णोऽहमजैन ` इति महाभारते । 

लोहिते अक्षिणी यस्येति लोहिताक्षः, (स मा वृषभा 

लोहिताक्षः ` इति श्रते; । प्रख्ये भूतानि प्रतदेयति हिनस्ती- 

ति प्रतदनः । ज्ञनैखर्यादिगुणेः संपन्नः प्रभूतः । उर्वीधो- 
मधभ्यभेदेन तिसृणां कङरुभामपि धामेति [ककुब्धाम इयकं 

नाम येन पुनाति योवा पुनाति त्षिर्देवता वा तन् 

पवित्रम् । “पुवः संज्ञायाम् ` । कतरि चर्षिदेवतयोः ` इति 

पाणिनिस्मरणात् इत्रप्रययः । ‹ अद्युभानि निराचष्टे तनोति 

सुभसंततिम । स्मरतिमान्नेण यप्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः 

इति विष्णुपुराणवचनात् ; कस्याणरूपत्वाद्रा मङ्गलम् । पर 

सवेभूतेभ्यः उत्कृष्टं व्रह्म । मङ्गलं परम् इयेकमिदं नाम स- 

विशेषणम ॥ 

¢ | इ 

इेदानः पाणद्ः प्राणा 

उ्येष्टः अष्ट; प्रजापतिः । 



स्तोत्रभाप्यम् । ५८ 

दिरण्यग्मो नरूगमों 

माधवो मधुसदनः॥ २१॥ 

सवेभूतनियन्तृत्वान् इशान ; । प्राणान् ददाति चे्टय- 

तीति प्राणदः, ‹को ह्येवान्यात्कः प्राण्यात्” इति श्रतः । 

यद्रा, प्राणान् काटराट्मना दयति खण्डयतीति, प्राणान् दाप- 

यति शोधयतीति वा, प्राणान् दाति द्ुनातीति वा, 

प्राणदः । प्राणितीति प्राणः क्षेत्रज्ञः परमात्मा वा, 

प्राणस्य प्राणम्: इति श्रुतेः सुख्यप्राणो वा । ब्द्धतमो 

ज्येष्ठः ‹ज्य च' इत्यधिकारे ` वृद्धस्य च इति ब्द्धराब्दस्य 

ञ्यादेशविधानात् । प्रशस्यतमः श्रेष्ठः; ` प्रशस्यस्य श्रः ' 

इति श्रादेशविधानात् । "प्राणो वाव येष्ठश्च श्रेष्ठश्च ` इति 

श्रते : मुख्यप्राणो वा, "श्रेष्ठश्च ` इदयधिकरणसिद्धत्वात् । 

सवेकारणल्वाद्रवा ज्येष्ठः । सवातिशयत्वाद्वा श्रेध्रः । इश 

रत्वेन सवासां प्रजानां पतिः प्रजापतिः; । हिरण्मयाण्डान्त- 

वेर्तितखात् हिरण्यगर्भो ब्रह्य विरिच्िः तदात्मा, ‹ हिरण्य- 

गभेः समवतेताम्रे ' इति श्रतेः । भूः गर्भे यस्य सः भूगभेः | 

मायाः भरिया: घवः पतिः माधवः; मधुविद्याववोध्यत्वाद्रा | 

‹ मोनाच्यानाज्च योगाच्च विद्धि भारत माधवम्ः इति व्यास- 



५५६ श्रीविष्णुसह् स्नाम- 

वचनाद्रा माधवः । सघुनामानमसुरं सूदितवानिति यधु- 

मूदनः ¦ 
कणमिश्रोद्धवं चापि मघुनाममहासरम् । 
ब्रह्मणोपचितिं कुव जघान पुरुषोत्तमः ॥ 

तस्य तात वधादेव देवदानवमानवाः । 
मधुसूदन इयाहुकरषयश्च जनादेनम् ॥ 

इति महाभारते ॥ 

ठेम्वरो विक्रमी धन्वी 

मेधायची विक्रमः कमः। 

अनुत्तमो दुराधषेः 
क्रतनज्ञः क्रतिरात्मवान् । २२॥ 

सवेराक्तिमत्तया उन्वरः । विकमः रौय॑म, तद्योगन वि- 

क्रमी । घनुरस्यास्तीति धन्वी । व्रीद्यादित्वात इनिः । ° रामः 

राखभ्रतामहम् ` इति भगवद्रचनम् । मेधा वहुप्रन्थधारण- 

सामथ्यम् , सा यस्यास्ति सः मेधाक्री । ° अस्मायामेधास्- 

जो विनिः ` इति विनिप्रययः । विचक्रमे जगद्िश्च तेन वि- 

क्रमः; विना गरुडेन पक्षिणा क्रमाद्रा । क्रमणात् , करमह्- 

तुत्वाह्वा कमः, ° कान्ते विष्णुम् * इति मनुवचनात् । अवि- 



स्तोत्रमाप्यम् । ५७ 

यमानः उत्तमा यस्मान् स: अनुत्तमः । ` यस्मात्परं नापर- 

मस्ति किंचित्" इति श्रुतेः, ` न त्वत्समो ऽस्यभ्यधिकः कुतो- 

ऽन्यः ' इति स्म्रतेश्च । दैदयादिभिः धषयितुं न शक्यत इति 
दुराधषेः प्राणिनां पुण्यापुण्यात्मकं कमे कतं जानातीति 

करत्ज्नः । पत्रपुष्पाद्यस्पमपि प्रयच्छतां मोक्षं ददातीति वा | 

पुरुषग्रयनः कतिः, क्रिया वा; स्वात्मत्वात्तदाधारतया वा 

टक््यते करटयेति वा क्तिः । स्वमहिमप्रतिषठितत्वात् आत्म 

वान् । स भगवः कस्मिन्प्रतिष्ठित इति स्वे महिश्नि' इति 

श्रतेः ॥ 

1 + ( 

सुरेरदाः दारणं चाम 

विभ्वरेलाः प्रजामयवः | 

अहः संवत्सरो व्यालः 
€ € ५ 

प्रतययः सक्दरोनः॥ २२॥ 

सुराणां देवानामीशः सुरेशः । सूपपदो वा राधातुः 

योभनदातृणाम् इशः सुरेशः । आतानामातिहरणत्वात् शर- 
(~~ [3 

णम् । परमानन्दरूपत्वात् शमे । विश्वस्य कारणत्वात् विंश्व- 

रेताः । सवः प्रजा यत्सकाश्चादुद्धवन्ति स प्रजाभवः। 

प्रकाशरूपत्वात् अहः । काठात्मना स्थितो विष्णुः संवत्स- 



® 

५८ श्रीविष्णुसदस्लनाम- 

रः इत्युक्त. । व्याख्वद्भदीतुमश्चक्यत्वात् व्या; । प्रतीतिः 

रज्ञा प्रत्ययः, प्रज्ञानं ब्रह्य ` इति श्रुतेः । सवाणि दशनात्म- 
(~ [श „स ५ (~ 

कानि अक्षीणि यस्य सः सवेदशेनः । सवात्मकत्वात् ° वि- 
५ ब् 4 [क १ ~ र् ८ 

श्रतश्चक्चुः ' ° विश्वाभ्षम् ' इति श्रुतेः ॥ 

अजः सर्वेश्वरः सिद्धः 

सिद्धिः सवोदिरच्युतः | 
वृषाकपिरमेयात्मा 

स्वयोगविनिःखतः । २४ ॥ 

न जायत इति अजः, (न जातो न जनिष्यत इति 

श्रतेः । (न हि जातो न जायेय न जनिष्ये कदाचन| 

षे ज्ञः सवभूतानां तस्मादहमजः स्मृतः ` इति महाभारते | 

सर्वषामीश्रराणामीश्चरः सर्वेश्वरः, ˆ एष सर्वेश्वरः" इति 

श्रतेः । निद्यनिष्यन्नरूपत्वात् सिद्धः । सवेवस्तुषु संविदूप- 

स्वात् , निरतिश्यरूपत्वाह। सिद्धिः । स्वगादीनां विनार- 

त्वादफलरत्वम् । सर्वभूतानामादिकारणत्वात् सर्वादिः । 

स्वरूपसामभ्योत् न च्युतो न च्यवते न च्यविष्यते इति 

अच्युतः, ‹ शाश्चत< शिवमच्युतम् इति श्रुतेः । तथा 



सतोत्रभाष्यम् । ५० 

च भगवद्रचनम-- ‹ यस्मान्न च्युतपूर्वोऽहमच्युतस्तन क- 

मेणा ` इति ॥ 

इति नासां प्रथमं दात विवृतम् ॥ 

वर्घणात् सर्वकामाणां घर्मो वृषः; कात् तोयात् भूमि- 

मपादित्ति कपिर्वराहः; ब्ृषरूपत्वाक्कपिरूपत्वा्च हषा- 

कपिः ¦ (कपिर्वैराहः रेष्ठ धर्मश्च वृष उच्यते । तस्मा- 

दुषाकयि प्राह काश्यपो मां प्रजापतिः इति महा- 

भारते । इयानिति मातुं परिच्छेत्तुं न शाक्यते आत्मा अस्येति 

अमेयात्मा । स्यैसंबन्धविनिगैतः सवेयोगविनिःखुतः, 

: असङ्खो ह्ययं पुरुष. ' इति श्रुतेः । नानाक्ाखोक्ताद्योगा- 

दपगतत्वाद्वा ॥ 

वसुर्वसुमनाः सत्यः 

समात्मासंसितः समः । 

अमोघः पुण्डरीकाक्ला 

वृषकमी वषाक्रतिः ॥ २५. ॥ 

वसन्ति सर्वभूतानि अचर, तेषु अयमपि वसतीति वा 

वसुः; ‹ वसूनां पावकश्चास्मि" इव्युक्तो वा वसुः । 

वसुशब्देन धनवाचना प्राशस्त्यं छश््यते । प्रास्तं मनो 



६० श्रीविष्णुसहस्रनाम- 

यम्य सः वसुमनाः । रागद्रेषादिभिः हमैदादिमिरुपष्- 

रोश्च यतो न कल्टुषितं चिन्त ततस्तन्मनः प्ररास्तम् । अवि- 
तथरूपत्वात्परमात्मा सच्यः, ‹ सद्यं ज्ञानमनन्त व्रह्म इति 

श्रतेः । मूतोमूतोत्मकत्वाद्वा, ‹ सच्च यच्चाभवत् " इति श्रतेः | 

मदिति प्राणः, तीयन्नम् , यमिति दिवाकरः, तेन प्राणान्नादि- 

त्यरूपाद्रा सच्यः, ¦ सदिति प्राणास्तीत्यन्नं यमिव्यसावादियःः 

इति श्रुतेः । सत्मु साधुखाद्रा सच्यः | सम आत्मा मना 

यस्य रागद्धषादिभिरदूषितः सः समात्मा । सवभूतेषु सम 

एक आत्मा वा, ‹सम आत्मेति विद्यात् ' इति श्रुतेः । सर्वे- 

रप्यथेजातैः परिच्छन्नो मितः; सर्वैरपरिच्छिन्नोऽमित इति 

असमितः; स्वकाटेषु सवविकाररहितत्वात् समः ; मया 

लक्ष्म्या सह॒ वतेत इति वा समः । पूजितः स्तुतः संस्छृतो 

वा सवेफल ददाति न बथा करोतीति अमोघः । अवितथ- 

सकत्पाद्रा, ' सलयकाम. सलयसंकल्पः ` इति श्रत: । हद यस्थ 

पुण्डरीकमदनुते व्याप्नोति तत्रोपटश्ित इति पुण्डरीकाक्षः 

: यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसस्थम् ' इति श्रुतः ; पुण्डरीकाकारे 
उभे अक्षिणी अस्येति वा । धर्मटक्षणं कर्मास्येति दरषकमा । 

धर्माथेमाकरृतिः शर्सीरं यस्य सः व्रषाकृतिः । ! घमसंस्थापना- 

थाय संभवामि युगे युगे इति भगवद्वचनात् ॥ 



म्तो्रभाप्यम् । ६१ 

रुद्रो बह्दिरा बभ्रु 

विश्वयोनिः दुचिश्रवाः। 

अभम्रतः राश्वतस्थाणु- 

वेरारोदो महानपाः ।॥ २२ |¦ 

संहारकाठे प्रजाः संहरन् रोदयतीति शद्रः । रुदं राति 

ददातीति वा, सुदुःखं दुःखकारणं वा, द्रावयतीनि वा द्रः | 

रोदनाद्रावणाद्वापि रुद्र इत्युच्यते, “सुदुःखं दु.खहेतुं वा 

विद्रावयति स प्रभुः । सद्र इत्युच्यते तस्माच्छिवः परसका- 

रणम ` इति चिङ्कपुराणवचनान् । बहूनि रिरि यस्यति 

वहुशिराः, ` सहसखक्ची षा पुरुषः ' इति मन््रवणान् । वि- 

भर्तिं लोकानिति बश्चुः । विश्वस्य कारणलान् विन्वयानिः | 

शुचीनि श्रवांसि नामानि श्रवणीयान्यस्येति शुचिश्रवाः । न 

विद्यते खतं मरणमस्येति अपरतः (अजरोऽमरः' इति 

रतेः । शाश्वतश्चासौ स्थाणुरचेति शाभ्वतस्थाणुः । बर 
आरोहोऽङ्कोऽस्येति वरारोह । वरमारोहणं यम्मिन्निति वा, 

आरूढानां पुनराव्रच्यसंमवात्, ‹°न च पुनरावतेते' इति 

श्रतेः; °य॑ प्राप्य न निवतेन्ते" इति स्मृतश्च । महस्सञ्य- 

चिषयं तपो ज्ञानमस्येति महातपाः, "यख ज्ञानमयं तपः 



१ २ श्रीविप्णुस्तहस्तनाम - 

इति श्रुतेः । रेश्व्य प्रतापो वा तपो महदस्येति बा महा- 

नृपाः ॥ 

सवगः सवेचिद्धानु- 
(~< ककन € 
विष्वक्सेनो जनादेनः। 

वदो वद विदव्यङ्को 
चदाज्ञा वेदवित्कविः ।। २७ ॥ 

सवत्र गच्छतीति सवेगः, कारणत्वेन व्याप्त्वात् सर्वत्र | 
सवे वेत्ति विन्दतीति वा स्रैवित्; भातीति भानुः, ‹ तमेव 

मान्तसनु भाति सवम् ̀  इति श्रुतेः । ` यदादिलयगतं तजः ` 

इत्यादिस्मृतेश्च; सवेविच्चासौ भानुश्चेति समेविद्धाुः 

त्रेष्वगञ्चति परायते दैलयसेना यस्य॒ र्गोद्योगमाच्रेणेति 

विष्वक्सेनः । जनान् दुजेनानदैयति हिनसि, नरकादीन्गम- 

यतीति वा जनादन ; ; जनैः पुरुषाथेमभ्युदयनिः श्रेयसल- 

श्रणं याच्यते इति जनादेनः । वेदयतीति वेदः, ° तेषमे- 

वानुकम्पाथमहमज्ञानजं तमः । नाञ्चयाम्यात्मभावस्थो ज्ञान- 

दीपेन भासवता ` इति मगवद्रचनात् । यथावत् वेदार्थ वे- 
तीति वद्वित्, ` वेदान्तच्रद्रेदविदेव चाहम् ` इति भगव- 

दरचनात् । 



40) ९४ स्तोत्रभाप्यम् । 

सर्वे वेदाः सवेविद्ाः साखा: 

स्वे यज्ञाः सवे इज्याश्च कृष्णः | 

विदुः कृष्णं ब्राह्मणास्तत्वतो ये 

तेषां राजन्सवेयज्ञः: समाप्राः ॥ 
इति महाभारते । 

अन्यङ्कः ज्ञानादिभिः परिपूर्णोऽविकल उच्यत; व्यज्खो 
व्यक्तिनं विद्यत इति वा अव्यङ्ग, " अव्यक्तोऽयम् ` इति 

भगवद्वचनात् ¦ वेदा अङ्गभूता यस्य सः वेदाङ्कः । वेदा- 

न्विन्ते विचारयतीति वेदषित् । क्रान्तदरीं कविः सवर् , 

ˆ नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा" इत्यादिश्रुतेः, ` कविमेनीषी ' इत्यादि- 

मन्त्रवणात् ॥ 

लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो 

घमाध्यक्षः क्रताक्रतः | 
चतुरात्मा चतुव्यृह- 

तुद् ् खतुखंजः ॥ २८ ॥ 
लोकानध्यक्षयतीति टखाक्राध्यक्षः सर्वेषां खोकानां प्राधा- 

न्येनोपद्रष्टा । खोकपाखादिसुराणामध्यक्ष. सुराध्यक्षः 

धर्माधर्म साक्षादीक्षतेऽनुरूपं फलं दातुं तस्मात धमाध्यक्षः | 

कृतश्च क्रायंरूपेण अकृतश्च कारणरूपेणेति कृताकृतः । 



६ श्रीविप्णुसह स्नाम- 

सगोदिषु प्रथग्विमूतयश्चतखः आत्मनः यस्य सः चतु- 

रात्पा। 

ब्रह्मा दक्षादयः कारस्तथेवाखिटजन्तवः । 

विभूतयो हरेरेता जगतः सछष्िहेतव,. ॥ 

विष्णुमेन्वादयः काः सवैभूतानि च हिज । 
स्थितेनिमित्तभूतस्य विष्णोरेता विभूतयः ॥ 
रुद्रः कारोऽन्तकाद्यारच समस्ताग्रैव जन्तवः । 

चतुध प्रख्यायेता जनादेनविभूतयः ॥ 

इति वेष्णवपुराणे | 

'व्यूह्यात्मानं चतुधा वै वासुदवादिमूरपिभिः । सृष्टया 
दीन्प्रकरोयप विश्रुतात्मा जनादनः` इति व्यासवचनान् 
चतुव्यृः । दं्रारचतस्रो यस्येति चतुर्द्रः चेसिहविष्रहः , 
सादृयाद्रा श्ज्गं दंधलयुच्यते, ' चत्वारि शङ्का ` इति श्रुतेः 

चत्वारो भुजा अस्येति चतुथुजः ॥ 

भ्राजिष्णुर्मोजन भाक्ता 

सदिष्णुजगदादिजः | 
अनघो विजयो जेता 

विश्वयोनिः पुनव: ॥ २९ ॥ 



स्तो्रभाष्यम् ! ६५ 

प्रकाशचेकरसत्वात् ्राजिष्णुः । भोञ्यरूपतया प्रकृति- 
माया भोजन मर् इत्युच्यते । पुरुषरूपेण तां भङ्क इति 

भोक्ता । दिरण्याक्षादीन सहते अभिभवतीति सहिष्णुः । 

हिरण्यगभरूपण जगदादावुत्पद्यते स्वयमिति जगदादिजः । 
अघे न विद्यतेऽस्यति अनघः, “अपहतपाप्मा ' इति श्रुतेः । 
विजयते ज्ञानवेराग्येश्र्यादिभिर्युगेः विश्मिति विजयः । 

यतोऽतिरोते सवंभूतानि स्वभावतः अतः जेता । विश्वं 

योनिरस्येति, विश्रइचासो योनिरचेति बा विन्वयोनिः 

पुनः पुनः शरीरेषु वसति कषेचज्ञरूपेणेति पुनवैसुः ॥ 

उपेन्द्रो वामनः पाद्य 

रमाघः छुचिरूजितः । 
अतीन्द्रः संग्रहः सगा 

धृतात्मा नियमो यमः | ३० ॥ 

इन्द्रमुपगतोऽनुजत्वेनेति उपेन्द्रः, यद्रा, उपरि इन्द्र. 
उपेन्द्रः । ˆ ममोपरि यथेन्द्रस्त्वं स्थापितो गोभिरीश्वरः । 
उपेन्द्र इति कृष्ण त्वां गास्यन्ति भुवि देवताः ` इति हरिवं- 
रो । बि वामनरूपेण याचितवानिति वामनः । संभजनीय 

इति वा, मध्य वामनमासीनं विश्च देवा उपासते इत्ति 
0 

9 र उ 
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मन्त्रवणात् । स एव जगत्रयं कममाणः. प्राशुरमूदिति पां 
शुः । ˆ तोये ठु पतिते हस्ते वामनोऽभूदवामनः । सवेदेवम- 
यं रूपं दरशयामासतरै प्रमुः ॥ भूः पादौ द्यौः रिरश्चास्य 
चन्द्रादियो च चष्ुषी ` इलयादि विश्वरूपं दहौयित्वा तस्य 
विक्रमतो भूमि चन्द्रादिलयौ स्तनान्तरे । नभः प्रकममाणस्य 
नाभ्यां तौ समवस्थितो ॥ दिवसाक्रममाणस्य जालुमूढ व्य- 
वस्तौ । ' इति प्रांद्युतवं दर्शितं हरिवंरो ¦ न मोघं चेष्टितं 
यस्य सः अमोघः । स्मरतां स्तुवताम् अच्यतां च पावन- 

त्वात् श्युचिः । " अस्पशैश्च महाञज्युचिः ' इति मन्त्रवणात् । 

बलप्रकरालित्वान् ऊर्जितः । अतीव्येन्द्रं स्थितो ज्ञानैश्वया- 

दिभिः स्वभावसिद्धेरिति अतीन्द्रः । सर्वेषां प्रतिसंहारात् 
संग्रहः । छञ्यरूपतया, सगेहे तुत्वाद्रा सगे; । एकरूपेण ज- 

न्मादिरहिततया धृत आत्मा यन सः धृतात्मा । स्वेषु स्वेष्व- 

धिकारेषु प्रजा नियमयतीति नियमः । अन्तयच्छतीति 

यमः ॥ 

वेद्यो वेद्यः सदायोगी 
यीरहा माधवा मधुः 

अतीन्द्रियो महामायो 

महोत्साहो महाचलः ॥ ३१ ॥ 



सतोलमाप्यम् ! ६५ 

निःश्रेयसार्थिभिः वेदनार्हत्वात् वेद्यः । स्वविद्यानां 

वेदितृत्वान् वैद्यः । सदा आवि भूतस्वरूपत्वात् -सदायांगी । 

धर्मत्राणाय वीरान् असुरान् हन्तीति कीरहा । मायाः वि- 

दयायाः प्रतिः माधवः | प्माविद्या च हरेः प्रोक्ता तस्या 

र्यो यतो भवान् | तस्मान्माधवनामासि धवः स्वामीति 

शच्दितः ` इति हसिविंडो । यथा मधु परां प्रीतियुत्पादयति 

जयसपि तथति मधुः । ˆ अशव्दमस्पशचम् ' इति श्रुतेः श- 

व्दादिरदितव्वात् इन्द्रियाणामविषय इति अतीद्धियः । 

मायाविनामपि मायाकारित्वान् महामायः, (मम माया 

दुरलया इति मगवद्रचनान् । जगदुत्पत्तिस्थितिख्याथमुचयु- 
क्तत्वात् महोत्साहः । वल्िनामपि वल्वत्त्वात् महाव्रटः ॥ 

महावुद्धिमेदावीयों 

मदाराक्तिमदादयुतिः। 
अनिर्देदयवपुः श्रीमा 

नमेयात्मा महादिधरर् ॥ ३२ ॥ 

बुद्धिमतामपि वबुद्धिमच्वात् महाबुद्धिः । महदुत्त्तिकार- 

णमवियालक्षणं वीर्यमस्येति महाकीयेः । महती शक्तिः सा- 

मथ्येमस्येति महाशक्तिः । महती युतिवाह्याभ्यन्तरा चास्ये- 



६८ श्रीविप्णुसहस्लनाम- 

ति महाद्युतिः; ' स्वयं ज्योतिः" इति श्रुतेः, ^अयोतिषां 

ज्योतिः ' इत्यादेश्च । इदं तदिति निर्देष्टं यन्न शक्यते परस्मे 

स्वसंबेद्यत्वात् तत् अनिर्देश्यं वयपुरस्येति अनिर्देश्यवपुः । 
एेश्रयेलक्षणा समग्रा श्रीयेस्य सः श्रीमान् । सर्वैः प्राणिभिर- 

मेया बुद्धिरात्मा यस्य सः अमेयात्मा । महान्तमद्रि मन्दरं 
गोवधन च अमृतमथने गोरक्षणे च धृतवानिति महाद्ि- 

धरक । 

मदेष्वासो मही भना 
श्रीनिवासः सतां गतिः| 

अनिरुद्रः सुरानन्दो 

गोविन्दो गाविद्ं पतिः ॥ ३३ ॥ 

महानिष्वास इषुक्षेपो यस्य सः महेष्वासः । एका्णवा- 

तां देवीं महीं वभारेति महीभती । यस्य वक्षस्यनपा- 

यिनी श्रीवसति सः श्रीनिवासः । सतां वैदिकानां साधूनां 

पुरुषाथसाधनहतुः सतां गतिः । न केनापि प्रादुभौबेषु 
निरुद्ध इति अनिरुद्धः । सुरानानन्दयतीति सुरानन्दः । 
‹ नष्टां वै धरणीं पूवंमविन्दं वे गुहागताम् । गोविन्द इति 

तेनाहं देवैवाग्भिरभिषटतःः इति मोक्षघर्मबचनात् गो- 



स्तोत्रमाप्यम् । ६९ 

विन्दः । ^ अहं किटेन्द्रो देवानां त्वं गवामिन्द्रतां गतः । 

गोविन्द इति लोक्रास्त्वां स्तोष्यन्ति मुवि राश्तम्' 
इति । *गोरेषातु तथा वाणी तां च विन्दयते भवान । 
गोविन्दस्तु ततो देव मुनिभिः कथ्यते भवान्" इति च 

हरिवंशे । गोवौीणी, तां विन्दतीति गोविदः, तेषां पति- 

विशेषेणेति गोविदां पतिः ॥ 

मरीचिदंमनो हंसः 
सुपर्णा सुजगोत्तमः 

दिरण्यनाभः खुतपाः 

पदानायः प्रजापतिः | ३२४ | 

तेजस्विनामपि तेजस्त्वात् मरीचिः, ‹ तेजस्तजस्िनाम- 

हम् इति भगवद चनात् स्वाधिकारास्प्रमाद्यतीः प्रजा दमयितुं 

शीरं यस्य वैवस्वतादिरूपेण इति दमनः । अहं स इति 

तादात्म्यभाविनः संसारभयं हन्तीति हंसः । प्रषोदरादि- 

त्वाच्छव्दसाधुत्वम । हन्ति गच्छति सवेशरीरेष्विति वा, 

` हसः उुचिषत् ' इति मन्त्रवणात् । शोभनपणेत्वात् 
सुपणेः, ' दवा सुपण ` इति मन्भरवणौत् । भुजेन गच्छता- 
मुत्तमो भुजगोत्तमः । हिरण्यमिव कस्याणी नाभिरस्येति 



७० श्रीविष्णुसदहसनाम- 

हिरण्यनाभः; दितरमणीयनाभिताद्रा | बदरिकाश्रमे नरः 
् न * ^~ (^ व 

नारायणरूपेण दोभनं तपश्चरतीति सुतपाः । ° मनसश्चन्दरि 

याणां च द्येकाम्यं परमं तपः इति स्मृतेः पद्यमि 

सुबतुला नाभिरस्यत्ति, हृदयपद्यस्य नाभौ मध्ये प्रका 

नादा पञ्चनाभः । प्रषोद्रादित्वात्साघ्रुलम् । प्रजानां पति 

पिता प्रजापतिः ॥ 

£ 9 

असत्यः सवदकिसदः 

संधाता संधिमाग्स्थिरः। 
६ € £ 

अजो दुमषेणः रास्ता 

विश्चतात्मा सुरारिदा ॥ ३५ ॥ 

मद्युरविनाशस्तद्धतुवो अस्य न विद्यते इति अमृत्युः 
प्राणिनां कृताकृतं सवै पयति स्वाभाविकेन बोधेन 

सवेदक् । हिनस्तीति सिंहः । प्रषोद रादित्वात्साधुत्वम् ॥ 

इति नाश्ना द्वितीयं शतं विचरेतम् ॥ 

कर्मफले: पुरुषान संधत्त इति संघाता । 
च स एवति संधिमान् । सदैकरूपत्वात् स्थिरः । 
गच्छति क्षिपति इति वा अनः। 



स्तोत्रभाप्यम् । ७९ 

भन शाक्यते इति दुमंषेण ‡ । श्रुतिस्पृलयादिभिः स्वेषाम- 

नुशिष्टं करोतीति ज्ास्ता । विरोषेण श्रुतः सलयज्ञानादि- 

छश्चणः आत्मा अतो विश्चुतात्पा । सुरारीणां निहन्तत्वात् 

सुरारिहा ॥ 

गुस्ख॑रुतमो धाम 

सदयः सत्यपराकमः। 

निमिषोऽनिमिषः स्रग्वी 

वाचस्पतिरुदारधीः ॥ ३६ ॥) 

समस्तविद्यानासुपदेधरखात् , सर्वेषां जनकत्वाद्रा गुरूः । 

विरिज्वथादीनामपि ब्रह्मविय्यासंप्रदायकत्वात् गुरुतमः? “यो 

ब्रह्माणम् ` इति मन्त्रवर्णात् । धाम अ्योतिः; “ नारयणपरो 

उ्योतिः ` इति मन्ववणौत् । सवेकामाणामास्पदत्वाद्रा धाम, 

: परमं ब्रह्म परं धाम ` इति श्रुतेः । सलयवचनधभरूपत्वात् 

सत्यः, ( तस्माच्सलयं परमं वदन्ति ' इति श्रतेः ; सल्यस्य 

समिति बा, “प्राणा वरै सलं तेषामेव सलयम्' इति श्रुतेः । 

सय; अवितथ; पराक्रमो यस्य मः सत्यपराक्रमः । निमा- 

हिते यतो नेत्रे योगनिद्रारतस्य अतो निमिषः । नियप्रवु- 

द्धस्वरूपत्वात अनिमिषः; मस्स्यरूपतया वा आत्मरूपतया 



७२ श्रीविष्णुसद सनाम- 

वा अनिमिषः । मूततन्मात्ररूपां वैजयन्याख्यां खज निलयं 

विभर्तीति सरग्वी । वाचो विद्यायाः पतिः वाचस्पतिः; 

सर्बाथेविषया धीदुद्धिरस्य इति उदारधीः ; वाचस्पतिरुदा- 

रधीः इयेकं नाम ॥ 

अग्रणीग्रामणीः ओरीमा- 
द्थायो नेता समीरणः । 

सहस्रसूधा विन्वात्मा 
सहस्राक्षः सहस्रपात् ।॥ २७ ॥ 

अग्र प्रकृष्टं पदं नयति मुमुक्षून् इति अग्रणीः । भूत- 

ग्रामस्य नेतृतात् ग्रामणीः । श्रीः कान्तिः सवातिशयिता 

अस्येति श्रीमान् । प्रमाणानुम्राहकोऽभेदकारकस्तर्को न्यायः। 
जगद्यन्त्रनिवाहको नेता । शसनरूपेण भूतानि चष्टयतीति 

समीरणः । सहखाणि मूर्धानोऽस्येति सहस्रमूधा । विश्च- 

स्यात्मा विश्वात्मा । सहसखण्यक्षीणि यस्य सः सहस्राक्षः 
सदहखाणि पादा अस्येति सहस्रपात् । ' सह खकषीषां पुरूषः । 

सहस्राक्षः सहसखपात् ̀  इति श्रुतेः ॥ 

जवतनो निवृत्तात्मा 
संव्रतः संप्रमदंनः। 



म्तोत्रमाप्यम् | ७३ 

€ भ १ स 

अदटःसवतेकाो वाह- 

रनिलो धरणीधरः ।॥ ३८ ॥ 

€ = * [9 भ, 8 ध आवतथितुं संचारचक्रं रशीरखमस्येति आवतेनः । संसा- 

रबन्धान्निवृत्त आत्मा स्वरूपमस्येति निष्टत्ताप्मा । अन्छादि- 

कया अविद्यया संवरतत्वान् संद्रतः । सम्यक् प्रमदेयति रु- 
~ ~ 

द्रकालाद्याभिः विभूतिभिरिति संप्रपदेनः । सम्यगह्वां प्रवते- 

नात सूर्यः अहःसंवतकः । वहनात् बदह्विः । अनिख्यः अ- 

निलः, अनादिव्वात् अनिटः, अनादानाद्रा, अननाद्वा अ 

निलः । शेषरूपेण वरादरूपेण च धरणीं धत्त इति 

धरणीधरः ॥ 

सुप्रसादः प्रसन्नात्मा 

विन्वधरग्विन्वश्चुग्विसुः। 
४ 

सत्कतो सत्क्रलः साधु- 
४ € क 
जह नारायणो नरः ॥ ३९. ॥ 

रोभनः प्रसादो यस्य अपकारवतामपि शिष्ुपाखादीनां 

मोक्षप्रदातृस्वादिति सुधसादः । रजस्तमोभ्यामकटटुषित आ- 

त्मा अन्तःकरणमस्येति प्रसन्नात्या; यद्वा, प्रसन्नस्वभावः 



११. श्रीविप्णुसहस्नाम- 

कारुणिक इत्यथः ; अवाप्रसवेकामत्वाद्वा । विच्च धृष्णोती- 
ति विश्वध्रुक् । जि धृषा प्रागरभ्ये । विग्धं भुङ्ख भुनक्ति 

पारयतीति वा विश्वञरुक् । हिरण्यगभादिरूपेण विविधं भव- 

तीति विशु, ‹ निलयं विभुम् ̀  इति मन््रवणीत् । सत्करोति 

पूजयतीति सत्कतो । पूजितेरपि पूजितः सत्कृतः । न्याय- 

प्रवृत्ततया साधु; ; साधयतीति वा; साध्यमेदानुपादानात् 

साध्यमाच्रसाधको वा । जनान् संहारसमये अपहुते अपन- 

यतीति जहुः; जहावयविदुषोऽमक्तान् अपनयति परमिति 

वा | नर आत्मा, ततो जातान्याकाडादीनि नाराणि काया- 

णि तानि कार्याणि अयं कारणात्मना व्याप्रोति; अतश्च 

तान्ययनमस्येति नारायणः, “ यचच किंचिजगत्सव द इयते 

श्रूयतेऽपि वा । अन्वेहि तत्सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः 

इति मन््रवणान् | 

नराज्जातानि तत्त्वानि नाराणीति ततो विदुः | 
तान्येव चायनं तस्य तेन नारायणः स्मरतः ॥ 

इति महाभारते | 

नाराणां जीवानामयनत्वात् प्रख्ये इति वा, ‹ यलप्रयन्लय- 

भिसंविशन्ति ` इति श्रुतेः । ° नाराणामयनं यस्मात्तस्मान्नारा- 

यणः स्मृतः ` इति ब्रह्मवैवतीत्, (आपो नारा इति प्रोक्ता 



स्तोत्रभाप्यम् । ७५ 

आपो वै नरसूनवः । ता यदस्यायनं पतै तस्मान्नारायण, 
स्मृतः ` इति मनुचचनाद्रा नारायणः । 

नारायणाय नम इल्ययमेव सयः 
संसारघोरविषसंहरणाय मन्त्रः | 

शृण्वन्तु भव्यमतयो यतयोऽस्तरागा 
उञ्ेस्तरामुपदिद्चाम्यहमूध्ववाहुः ॥ 

इति श्रीनारसिहपुराणे ! 

नयतीति नरः प्रोक्तः परमात्मा सनातनः । 

इति व्यासवचनम् ॥ 

असंख्येयोऽप्रमेयात्मा 

विशिष्टः रि्रक्रच्छुचिः। 

सिद्धाः सिद्ध संकल्पः 

सिद्धिदः सिद्धिसाधनः।॥ >०॥ 

यस्मिन् सख्यानामरूपमेदादिः न विद्यत इति असंख्ये- 

य॒; । अप्रमेय आत्मा स्वरूपमस्येति अप्रमेयात्मा । अतिश्ेत 

सर्वम् अतो विशिष्ठः । शिष्टं शासनं करोतीति शिष्टकृत् ; 
शिष्टान् करोति पाख्यतीति वा । सामान्यवचनो धातुविश- 

षवचनो दृष्टः कुर का्ठनीदयाहरणे यथा, तद्वदिति वा जि- 



कन् 

५६ श्रीविप्णुसह् सनाम- 

(^~ भ ४ कृत् । निर नः शुचिः । सिद्धो निदत्त अथ्येमानोऽरथो- 
ऽस्येति सिद्धाः, ‹ सलयकामः ` इति श्रुतेः । सिद्धो निष्पन्नः 
सकत्पोऽप्येति सिद्धसंकल्पः, ' सलयसंकस्पः ` इति श्रुतेः । 

सिद्धि फर कवेभ्यः स्वाधिकारानुरूपतो ददातीति सिद्धि- 

दरः । सिद्धेः साधकत्वात् सिद्धिसाधनः ॥ 

व्रृषाही च्रषभो विष्णु- 
बेषपवी वरषोदरः 

वधेनो वधमानख 
विविक्तः श्चतिसागरः॥ ४१॥ 

वषो धर्मः पुण्यम्, तदेव अहः द्वादश्चाहादिः कतुः 

वरृषाहः ; सोऽस्यास्तीति दषाही । वृषाह इयत्र ‹ राजाहः- 

सखिभ्यष्टच् ' इति टज्प्रययः समासान्तः । वषत्येष भक्तेभ्यः 
कामानिति दषभः । विष्णुः ° विष्णुविक्रमणात् ̀  इति व्या- 

सनोक्तः । वृषरूपाणि सोपानपवोणि आहुः परं धामार- 
रुभोः इत्यतो व्रषपवां । प्रजाः वर्षतीव उदरमस्येति ब्रषो- 

दरः । वधेयतीति वधेन; । प्रपश्चख्येण वर्धत इति वधे- 

मानः 1 इत्थ वथधमानोऽपि पथगेव तिष्ठतीति पिपिक्तः । 

श्रतयः सागरे इव अत्र निधीयन्ते इति श्रुतिसागरः ॥ 



सोत्रभाप्यम् । ७७ 

खश्चुजो दुधेरो वाग्ग्मी 
महेन्द्रो वसुदो वसुः । 

नैकरूपो बृहद्रपः 

शिपिविष्टः प्रकारानः॥ ४२॥ 

शाभना भुजाः जगद्रक्षाकरा अस्येति सुयुजः । प्रथि- 

व्यादीन्यपि लोकथधारकाण्यन्येः धारयेतुमराक्यानि धार 

यन न केनवचिद्धारयितुं राक्यत इति दुधेरः ; दुःखेन 

ध्यानसमये मुसुष्षुभिः हृदये धायंत इति व। दुधेरः | 

यतो निःसृता ब्रह्ममयी वाक् तस्मात् वाग्ग्मी । महांश्चा- 

साविन्द्रश्चेति महेन्द्रः, ईंश्रराणामपीश्वरः । वसु घन ददा- 

तीति वसुदः, अन्नादो वसुदानः इति श्रतेः | दीय- 

मान तद्रस्वपि स एवेति वसुः, आच्छादयस्यात्मन. स्वरूपं 

माययेति बा वसुः; अन्तरिक्षे एव॒ वसति नान्यत्रेति 

असाधारणेन वसनेन वायुव। वसुः; ' वसुरन्तरिक्षसत् ` 

इति श्रुतः । एकं रूपमस्य न विद्यत इति नेकरूपः, 
‹ इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप इयते ̀  इति श्रुतेः, ‹ ज्योतीषि 

विष्णुः. इत्यादिस्मतेश्च । ब्रहत् महत् वराहादिरूपम् अ- 

स्थेति बहृद्ुपः | रिपयः पद्वावः, तेषु विशति प्रतितिष्ठति 



७८ श्रीविष्णुसहसरनाम- 

यज्ञरूपेणेति शिपिविष्ठः. ८ यज्ञो वरै विष्णुः पश्चवः शिपियज्ञ 

एव पद्युषु प्रतितिषछठतिः इति श्रुतेः । हिपयो रइमयः; 

तेषु निविष्ट इति वा । 

रौलयाच्छयनयोगाच्च रीति वारि प्रचक्षते । 
तत्पानाद्रक्षणान्चैव शिपयो रदमयो मताः ॥ 

तेषु प्रवेराद्धिखेराः शिपिविष्ट इहोच्यते । 

सर्वेषां प्रकारानरीख्त्वात् प्रकाशनः ॥ 

ओजस्तेजादयुनिधरः 

प्रक्रात्मा प्रतापनः) 

ऋद्धः स्पष्टाक्षरो मन्त- 

अन्द्रांद्युमास्करद्युतिः ॥ ४३॥ 
भजः प्राणवल्म् , तेजः शोयोदयो गुणाः, दयति: 

दीप्रिः; ताः धारयतीति ओजस्तेजोद्युतिधरः । अथवा, 

ओजः तेजः इति नामद्वयम् , ° बं बखवतां चाहं तेजस्तेज- 

सिनामहम् ` इति भगवद्रचनात् । द्युति ज्ञनठक्षणां दीति 
धारयतीति द्युतिधरः । प्रकारास्वरूपः आत्मा यस सः प्रका- 

रात्मा । सवितादिविमूतिभिः विश्वं प्रतापयतीति प्रतापनः 



स्तोत्रभाप्यम् । ७९ 

धम॑ज्ञानवेराग्यादिमिः उपेतत्वात् ऋद्धः । स्पष्टम् उदात्तम् 
ओकाररृक्षणम् अक्षरम् अस्येति स्पष्टाक्षरः । ऋग्यजुःसा- 

मरक्रणो मन्त्रः ; मन्त्रवोध्यव्वाद्रा मन्त्र; । संसारतापतिग्मां- 

खतापतापितचेतसां चन्द्राञ्युरिवाहादकत्वात् चन्दरह्ुः । भा- 
न्करदयुतिसाधम्यात् भास्करद्युतिः ॥ 

अम्रतांदद्वो भावः 

ठाराविन्दुः सुरेश्वरः । 
ओषधं जगतः सेतुः 

सत्यघमपराक्रमः ॥ ४४॥ 

मथ्यमाने पयोनिघो अमृतांशोश्वन्द्रस्य उद्धवो यस्मात् 
सः अमृतांशूदधवः । भातीति भातुः, (तमव भान्तम् 

इत्यादिश्रुतेः । श इव विन्दुलाञ्छनमस्येति गविन्टु. चन्द्रः 
तद्रसपरजाः पुष्णातीति श्विन्दुः, £ पुष्णामि चौषधीः सवः 

सोमो मृत्वा रसात्मकः ` इति भगवद्वचनात् । सुराणां 
देवानां शोभनदातुणां च इरः सुरेश्वरः । संसाररोगभे- 
षजत्वात् ओषधम् । जगतां समुत्तारणहेतुस्वात् असमेदका- 

रणत्वाद्रा सेतुवत् बणीश्रमादीनां जगतः सेतुः, ‹एष सेतु- 

विघरण एषां लोकानामसंभेदाय ` इति श्रुतेः । सला अवि- 



८० श्रीविष्णुसह्स्नाम- 

तथा धमौः ज्ञानादयो गुणाः पराक्रमश्च यस्य सः सलत्य- 
९५ 

धमपराक्रमः ॥ 

भ्रलभत्यमवन्नाथः 

पचनः पावनाऽनखः । 

कामहा कामक्रत्कान्तः 

कामः कामप्रदः प्रश्चुः ॥ 2५ ॥ 

मूतमव्यभवतां भृतम्रामाणां नाथः, तेयच्यते तानुपत- 
पति तेषामीषटे शास्तीति वा भूतभव्यभवन्नाथः । पवत 

इति पवनः, : पवनः पवतामस्मि" इति भगवद्वचनात् । 

पावयतीति पावनः; ` मीषास्माद्रातः प्रवते इति श्रुतेः | 

अनान् प्राणान् आत्मत्वेन रातीति जीवः अनलः ; 

णङतेगेन्धवाचिनो नजञ्पूव) द्रा, ̂ अगन्धमरसम् ` इति श्रुतेः ; 

न अं पयाप्रमस्य बिद्यत इति वा । कामान् हन्ति मुमु- 

षणां भक्तानां दिंसकानां चेति कामहा । सात्त्विकानां 

कामान् करोतीति कामञ्त् ; कामस्य प्रदयुश्नस्य जनकलवाद्भा | 

अभिरूपतमः कान्तः । काम्यते पुरुषाथाभिका्भुभिरिति 
कामः । भक्तेभ्यः कामान् प्रकषण दद्तीति कामप्रदः । 

प्रकर्षेण मवनात् प्रथु; ॥ 



स्तोत्रभाप्यम् । ८१ 

युगादिक्रुद्युगावलो 
नैकमायो मद्ादरानः । 

अदयो व्यक्तरूपश्च 

सहस्रजिदनन्तजित् । ४९३ ॥ 

युगादेः काठमेदस्य कठत्वान युगादिकृत् ; युगानामा- 

दिमारम्भं करोति इति वा॥ 

इलि नासां ततोयं हात विव्रतम् ॥ 

युगानि क्रतादीन्यावतयति कालात्मेति युगावतेः | 

एका माया न विद्यते बहवीमौया वहतीति नेकमायः । 

: नखोषो नञः ` इति नकारलोपा न मवति, जकारानुबन्धर- 

हितस्यापि नकारस्य प्रतिषधवाचिना विद्यमानत्वात् । कल्पा- 

न्ते सर्वे्रसनात् महदशनमस्यत्ि पहाश्चनः । सर्वेषां बुद्धी- 

न्द्रियाणामगम्य. अद्रयः । स्थूररूपेण व्यक्तं रूपमस्येति 

व्यक्तरूपः, स्वयं प्रकाशमानत्वात् योगिनां व्यक्तरूपः 

इति वा । सहखाणि असुराणां युद्ध जयतीति सहस्रनित् । 

सर्वभूतानि चुद्धक्छीडादिषु सवेत्राचन्यशाक्तितया जयतीति 

अनन्तजित् ॥ 
~+ + ए. 0 



(५ ९) श्रीविष्णुसदलनाम- 

इ्ाऽविरिष्टः रिष्टः 

शिखण्डी नहुषो ब्रषः। 

कोधद्ा कोधक्रत्कती 
विभ्ववबाहुमेहीधरः ॥ ४७ ॥ 

परमानन्दात्मकत्वेन प्रियः इषुः; यज्ञेन पूजित इति वा 
इष्ठ । सर्वेषामन्तयामित्वेन अविशिष्टः । दिण्टानां विदुषा- 

मिष्टः शिषः; चिरा इष्टा अस्येति वा, ` प्रियो हि ज्ञानि- 

नोऽल्यथंमहं स च मम प्रियः इति भगवद्रचनात् ; शिष्टे 

रिष्टः पूजित इति वा शिष्टे । शिखण्डः कलापोऽरूकारो- 

ऽस्येति शिखण्डी गोपवेषधरः । यतो नह्यति भूतानि माय- 

या अतो नहुषः । कामानां वषणात् ब्रूष धमे: । वृषो 

हि भगवान्धर्मः स्मरतो रोकेषु भारत । नेवण्डुकपदाख्यानन- 
विद्धि मां व्रृष इत्युत ' इति महाभारते । साधूनां कोधं 

हन्तीति ऋोधहा । असाधुषु क्रोधं करोतीति काधक्रत् । 

क्रियत इति कम जगत्, तस्य कृता, ‹ एतेषां पुरुषाणां यः 

कता यस्य वरे तत्कमं सवे वेदितव्यः" इति श्रुतेः । कोध- 

कृतां देलयादीनां कती च्छेदक इलयकं वा नाम । विग्धेषामा- 

छम्बनत्वेन, विग वाहवोऽस्येति वा विश्ववाहुः, ‹ विश्वतो- 



भ 

स्तोत्रभाप्यम् । ८२ 

(= कै हि, अ ॥ #ऽ ५ ^~ ध [क [क धि. 

वाहुः ` इति श्रतः । मही पूजां धरणी बा धरति इति मही 

धर्; ॥ 

अच्युतः प्रथितः प्राणः 

प्राणदो वासवानुजः । 

अपा निधिरधिषान- 
~ 

मप्रमत्तः प्राततः । २४८ ॥ 

षडमावविकाररान्यत्वात् अच्युतः ‹ शाश्वतं क्चिवमच्यु- 

नम् † इति श्रुतेः । जगदुतत्त्यादिकमेभिः प्रख्यातः प्रथितः । 

सूत्रात्मना प्रजाः प्रणयतीति प्राणः । ' प्राणो वा अहम- 

स्मि इति वहूुचाः। सुराणामसुराणां च प्राणं बर ददाति 

यति वेति प्राणदः । अदिव्यां कर्यपाद्रासवस्यानुजो जात 

इति वासवानुजः । आपो यत्र निधीयन्ते सः अपां निधिः, 

` सरसामस्मि सागरः ` इति भगवद्वचनात् । अधितिष्ठन्ति 

मूतानि उपादानकारणत्वेन ब्रह्म इति अधिष्ठानम् , 
- मत्स्थानि सव्रभूतानि ' इति भगवद्वचनात् । अधिकारि- 

भ्य: कमानुरूप फं प्रयच्छन् न प्रमाद्यतीति अप्रमत्तः । 

त्वे महिम्नि स्थितः प्रतिष्ठितः, “स भगवः करस्मिन्प्रतिष्ठित 

इति स्वे महिनि इति श्रुतेः ॥ 



८ श्रीविष्णुसदहस्तनाम- 

स्कन्द्; स्कन्दधरो धुयों 
वरदा वायुवाहनः 

वासुदेवो ब्रहद्धानु- 
रादिदेवः पुरंदरः ॥ ४९ ॥ 

स्कन्दलयमरतरूपण सखवति वायुरूपेण शछचोषयतीत्ति वा 

स्कन्दः । स्कन्द् धमपथे धारयतीत्ति वा स्कन्दधरः । धुरं 

वहति समस्तभूतजन्मादिटक्षणामिति धुयं | अभिमतान् ब- 

रान् ददातीति, बरं दक्षिणां ददाति यजमानरूपेणेति वा 

वरदः, "गौर्जे वर. ` इति श्रुतेः । वहतः सप्र आवहादीन 

वाहयतीति वायुवाहनः । बसति वासयलाच्छादयति सवं- 

मित्तिवा वासुः, दीव्यत्ति क्रीडते विजिगीषते उयवहरति 

दोतते सूयते गच्छतीति वा देवः, बासुश्चासौ देवश्चेति 

वासुदेवः 

छादयामि जगद्धि भूत्वा सूय इवांशुभिः । 
सवभूताधिवासश्च वासुदेवस्ततः स्मृतः ॥ 

वसनात्सवेभूतानां वसुत्वादेवयोनितः । 
वायुदेवस्ततो ज्ञेयो योगिभिस्तत्त्वदरिभिः ॥ 

इति उद्योगपवणि । 



(५ न स्तोत्रमाप्यम् | 

सवत्रासो समस्तं च वसत्यत्रेति ब यतः । 
ततः स वासुदेवेति विद्रद्धिः परिपल्यते ॥ 

सवाणि तत्र भूतानि वसन्ति परमात्मनि ¦ 

भूतेषु च स सवाव्मा वासुदेवस्ततः स्मृतः ॥ 

इति च विष्णुपुराणे । 

ब्रहन्तो भानवो यस्य॒ चन्द्रसूर्यादिगामिनः । तैर्विश्वं 
भासयति य: सः बहृद्धानुः उच्यते । आदिः कारणम्; म 

चासौ देवश्चेति आदिदेवः ; ब्योतनादिगुणवान्देवः । सुर- 

राचरूणां पुरदारणात् पुरंदरः) ‹वार्चयमपुरंद्रो च' इति 
पाणिनिना निपातनात् ॥ 

क 

आअराक्स्तारणस्तारः 

छर ॐ ८ ¢ ॥ 

चरः रारजनन्वरः। 
४ 

अनुकूलः रातावनः 
पद्मी पद्यानि मेक्षणः ॥ ५० ॥ 

रोाकादिषडुर्मिवारजतः अशोकः । संसारसागरात्तारय- 

तीति तारणः । गम॑जन्मजरासव्युटक्षणात् भयात् तारय- 

तीति तारः । विक्रमणात् शूरः । शूरस्यापलये वसुदेवख 
सुतः रोरिः । जनानां जन्तूनामीचश्वरो जनेश्वरः । आस्म- 

त्वेन हि सर्वेषाम् अचरुङूलः । न हि खस्मिन्प्रातिक्कूल्यं खय, 



८६ श्रीविप्णुसहस्नाम- 

माचरति । धर्मत्राणाय इतमावतंनानि प्रादुभोवा अस्यति 

ातावतेः ; नाडीराते प्राणरूपेण बतेत इति वा। पद्ध 

हस्ते विद्यते इति पञमी । पद्यनिमे ईक्षणे दृशावखति पञ्च- 

निभेक्षणः ॥ 

पद्यनामोऽरविन्दाक्षः 

पद्मगभेः रारीरभरत् । 
मददिच्छद्धो बरद्धात्मा 

महाक्लो गरुडध्वजः ॥ ५१ ॥ 

पद्यस्य नामौ मध्ये कर्णिकायां स्थित इति पद्मनाभः | 

अरविन्दसदृदो अक्षिणी अस्येति अरविन्दाक्षः । पद्यस्य 

हृदयाख्यस्य मध्ये उपास्यत्वात् पद्मगभंः । पोषयन्नन्नरूपेण 

प्राणरूपेण वा शरीरिणां शरीराणि धारयतीति शरीर भृत् ; 

स्वमायया शरीराणि बिभर्तीति वा। महती ऋरद्धिर्विभू- 
तिरस्यति महद्धिः । प्रपच्वरूपेण वधमानत्वात् ऋद्धः । 

वृद्धः पुरातन आत्मा यस्येति ब्रद्धात्मा । महती अक्षिणी 
महान्यक्षीणि वा अस्येति महाक्चः। गरुडङ्कुः ध्वजा 

यस्येति गरुडध्वजः! ॥ 



सतोत्रभाप्यङ् । 

अतुलः रारभो भीमः 

समयज्ञो दविरहेरिः। 

सखबैटक्चषणलक्षण्यो 

लक्ष्मीवान्समितिजयः ।॥ ५२ ॥ 

तुला उपमानमस्य न विद्यते इति अतुः; (न तस्य 

प्रतिमास्ति यस्य॒ नाम महयशाः इति श्रतेः; "न त्व- 

त्समो ऽस्यभ्यधिकः कुतोऽन्यः ` इति स्मृतेश्च । शराः शरी- 

राणि, शीर्यमाणत्वात् , तेषु प्रयगात्मतया भातीति श॒रभः। 

विमेयस्मात्सर्वमिति भीमः, ° भीमादयोऽपादाने ` इति पाणि- 

निस्मरतेः । सन्मार्गवर्तिनाम् अभीमः इति वा । खष्टिस्थि- 

तिसंहारसमयवित् , षट् समयान् जानातीति बा सपयज्ञः ; 

सर्वभूतेषु समत्वं यजनमस्येति वा, ^ समत्वमाराधनमच्यु- 

तस्य ` इति प्रहादबचनात् । यज्ञेषु हविभोगं हरतीति हवि- 

हैरिः, “अहं दि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रमुरेव च इति 

भगवहचनात् । अथवा, हूयते हविषा असाविति हविः) 

¦ अवश्रन्पुरुष पञ्चम् ̀  इति हविषं श्रूयते । स्मृतिमात्रेण पापं 

संसारं वा पुंसां हरतीति, हरितवणेत्वाद्रवा हरिः, "हर- 

म्यघं च स्मतृणां हविभागं क्रतुष्वहम् । व्णंरच मे हरिर्वेति 



® क 

८ ८ श्रीविष्णुसहस्चनाम- 

तस्माद्धरिरहं स्मृतः ` इति भगवद्रचनात् । सरवरछश्चणेः 

प्रमाणैः क्षणं ज्ञानं जायते यत्तद्विनिर्िष्ं सर्वेकक्चणटक्नणम् , 

तत्र साधुः सर्वलक्षणलक्षण्य, तस्यैव परमार्थत्वात्। लक््मी- 
रस्य वक्षसि निलयं वसतीति लक्ष्मीवान् । समितिं युद्ध 
जयतीति समितिनयः ॥ 

विक्षरो रोष्देतो मार्गो 

देत॒दोमोदरः सहः । 
महीधरो महाभागो 

वेगवानमिनाडानः॥ ५३ ॥ 

विगतः क्षरो नाशो यस्यासौ विक्षरः । स्वच्छन्दतया 

रोदितां मूर्ति मस्स्यमूर्तिं बा बहन् रोहितः । मुमुक्षवः तं 

देवं मार्गयन्ति इति मागे! ; परमानन्दो येन प्राप्यते स 

मागे; इति वा । उपादानं निमित्तं च कारणं स एवेति हेतुः, 

दमादिसाधमेन उदरः उत्कृष्टा मतिया, तया गम्यत इति 

दामोदरः । ‹ दमादामोदरं विदुः ` इति महाभारते । यद्ो- 

द्या दाग्नोदरे बद्ध इति वा ।  तयो्मभ्यगतं बद्ध दाम्ना 

गादं तयोदरे । ततश्च दामोदरतां स ययौ दामवन्धनात् ' 

इति जह्मपुराणे । ‹ दामानि लोकनामानि तानि यस्योदरा- 



स्तोत्रभाप्यम् । ८९, 

कः 0 

न्तरे । तेन दामोदरो देवः ' इति व्यासव्रचनाद्वा दामोदरः | 

सवोनभिमवति क्षमत इतिवा महः । मही गिरिरूपेण 

धरति इति महीधरः । : वनानि विष्णुभिरयो दिशश्च इति 

विष्णुपुराणे । स्वेच्छया धारयन्देहं महान्ति उत्छृष्टानि 

भोजनानि भागजन्यानि मङ्कु इति महाभागः; महान 

भागः भाग्यमस्यावतारेष्विति वा महाभागः । वेगो जवः 

तद्वान पेगवान् , ‹ अनेजदेकं मनसो जवीय. ' इति श्रतेः । 

संहारसमये विश्रम श्ातीति अमिताशनः ॥ 

र क क 

उवः क्षोभणो देवः 

श्रीगभेः परमेश्वरः 
कर्ण कारणं कतो 

विकना गहनो गुहः ॥ ५४ ॥ 

प्रपच्वोत्पत्युपादानकारणत्वान् उद्धव! । उद्रतो भवान् 

संसारादिति वा | सगकारे प्रकृति पुरुषं च प्रविश्य क्षोम- 

यामासेति क्षोभणः । ‹ प्रकृतिं पुरुषं चैव प्रविदयात्मेच्छया 

हरिः । श्रोभयामास मगवान्सगकाटरे व्ययान्ययौः इति 

विष्णुपुराणे । यते दीव्यति कीडति सगाोदिभिः, विजिगीषते 

सुरादीन् , व्यवहरति सवेभतेषु, आत्मतया योतते, स्तूयत 



९० श्रीविष्णुसदहखनाम- 

स्तुत्यः, सवै गच्छति तस्मान् देवः, (एको देवः ' इति 

मन्तरवणान् । श्रीर्विभूतियस्योदरान्तरे जगद्रूपा यस्य गभं 
स्थिता सः श्रीगभेः । परमश्चासौ ईंशनश्चीख््येति परमेग्वरः 

¦ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् ` इति भगवद्वचनात् । 

जगदुत्पत्तो साघकतमं करणम् । उपादानं निमित्तं च 

कारणम् । कृतो स्वतन्त्रः । विचित्रं भुवनं क्रियत इति 

विकतो स एव भगवान्विष्णुः । स्वरूपं सामर्थ्यं चेष्टितं वा 

तस्य ज्ञातुं न शक्यत इति गहनः । गृहते संवृणोति स्वरू- 

पादि निजमाययेति गुहः ॥ 

च्यवसायो व्यवस्थानः 

संस्थानः स्थानदो ध्रुवः) 
परद्धिः परमस्पष्ट 

स्तुष्टः पुष्टः ुभेश्चषणः ॥ ५५. ॥। 

संविन्माचस्वरूपत्वात् व्यवसायः! । अस्मिन् व्यव- 

स्थितिः सवेस्येति व्यवस्थानः! ; लोकपाखादययधिकारजरा- 

युजाण्डजोद्धिज्ननाह्यणक्ष त्रियवैहयश द्रावान्तरवणत्रह्मचारिगृह- 
स्थवानप्रस्थसंन्यासछक्चषणाश्रमतद्धमादिकान् विभज्य करा- 

ति इति वा उ्यवस्थानः। “कृत्यस्युटा बहूुखुम ` इति 



स्तोत्रभाष्यम् । ९.१ 

बहुलग्रहणात् कतरि स्युट् प्रत्ययः । अन्न भूतानां संस्थितिः 

प्रखयास्मिका, समीचीनं स्थानमस्येति वा संस्थानः । 

धवादीनां कमोनुरूपं स्थानं ददातीति स्थानदः। अवि- 

ना्चित्वात् धरुवः । परा ऋद्धिविभूतिरस्येति परद्धिः । 
परा मा शोभा अस्येति परमः, सर्वोच्कृष्टो वा अनन्या- 

धीनसिद्धित्वात्, संविदात्मतया स्पष्टः परमस्पष्ठः । परमा- 

नन्देकरूपत्वात् तुष्टः । सवेसंपण्वात् पृष्ठः । इश्चणं दरोनं 

यस्य शुभं श्ुभकरं मुमुक्षूणां मोक्षदं भोगार्थिनां भोगदं 

सवेसदेहविच्छेदकारणं पापिनां पावन हदयप्रन्थर्विच्छेद्- 

करं सवेकमेणां क्षपणम् अविद्यायाश्च निवतेकं सः शुभे 

क्षणः; ' भिद्यते हृदयम्रन्थिः ` इयादिश्रतेः ॥ 

रामो षिरामो विरतो 

मार्गो नेयो नयोऽनयः । 

वीरः शक्तिमतां अष्टो 

धमा धमविदुत्तमः ॥ ५६ ॥ 

निव्यानन्दलक्षणेऽस्मिन् योगिनो रमन्त इति रामः; 

*रमन्ते योगिनो यस्मिन्निलयानन्दे चिदात्मनि । इति राम- 

पदेनैतत्परं ब्रह्माभिधीयते" इति पश्यपुराणे; स्वेच्छया 



९२ श्रीविष्णुसहस्रनाम- 

रमणीयं वपुरबहन्वा दाज्ञरथी रामः । विरामोऽवसाने प्राणि- 

नामस्मिननिति विरामः । विगतं रतमस्य विषयसेवायामिति 

पिरतः । यं विदित्वा अमृतत्वाय कल्पन्ते योगिनो सुसुक्नवः 

स एव पन्था मागः , ˆ नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ` इति 

श्रतेः । मार्गेण सम्यग्ज्ञानेन जीवः परमात्मतया नीयत 

इति नेयः । नयतीति नयः नेता । मार्गो नेयो नयः इति 

त्रिरूप: परिकर्प्यते । नास्य नेता विद्यते इति अनयः ।, 

इति नाख्ां चतुथं रातं विवरुतम् ॥ 
विक्रमशालित्वात् वीरः । शक्तिमतां विरिच्वयादीनामपि 

गक्तिमत्वात शक्तिमतां भ्रष्रः। सवभूतानां धारणान धमः, 

: अणुरेष धर्मः इति श्रुतेः ; धर्मैराराध्यत इति वा धमेः । 

श्रतयः स्मृतयश्च यस्याज्ञामूताः स एव सवेधमविदायुत्तमः 
इति धमेवरिदुत्तमः ॥ 

वेकुःण्ठः पुरुषः प्राणः 
प्राणदः प्रणवः परथुः | 

दिरण्यगमेः राच्चद्नो 
व्याप्तो वायुरधोक्षजः ॥ ५७ ॥ 

विविधा कुण्ठा गतेः प्रतिहतिः विङ्कुण्ठा, विङ्कुण्टायाः 

कर्तेति वेद्ुण्ठः, जगदारम्भे विशिष्टानि भूतानि परस्परं 



स्तोत्रभाप्यम् । ९.३ 

संछेषयन् तेषां गतिं प्रतिवध्रातीति । ° मया सं्ेषिता भू 
मिरद्धि्व्योम च वायुना । वायुश्च तेजसा सार्धं वैकुण्ठत्वं 
ततो मम ` इति शान्तिपवोणि । सर्वस्माद्पुरा सद नात्सवपाप- 

स्य सादनाद्रा पुरुषः ; : स यपूर्वोऽस्मात्सवेस्मात्सवौन्पाप्मनः 
आओौषत्तस्मात्पुरूषः ` इति श्रुते. ; पुरि शछ्चयनाद्रा पुरुषः, “स 
वा अयं पुरुषः सवासु पूषुं पुरि श्यः * इति श्रुतेः । प्राणि- 

ति क्ेत्रज्ञरूपेण प्राणात्मना चेष्टयन्वा प्राणः । ' चष्टां करोति 

श्रमनस्वरूपी ` इति विष्णुपुराणे । खण्डयति प्राणनां प्राणान् 

प्रखयादिष्विति प्राणदः । प्रणौतीति प्रणवः, ‹ तस्मादोमिति 

प्रणौति ' इति श्रुतेः । प्रणम्यते इति वा प्रणवः, ' प्रणम- 

न्तीह यं वेदास्तस्मातप्रणव उच्यते ` इति सनक्ुमारवचनान | 

परपच्चरूपेण विम्तृतत्वान् पुथु; । दिरण्यगभसंमूतिकारणं 
हिरण्मयमण्डं यद्वीयेसंभूनम् ; तदस्य गभे इति हिरण्यगभेः ¦ 

तरिदशदान्रन्हन्तीति शचुध्र; । कारणत्वेन सवेकायाणां ठ्याप- 

नान् व्याप्ूः । वाति गन्धं करोतीति वायुः; ^ पुण्यो ग- 

न्धः प्रिथिव्यां च ` इति भगवद्रचनात् | ‹अधो न क्षीयते 

जातु यस्मात्तस्मात् अधोक्षजः ' इति उदयोगपवेणि ; दौर श्म 
पृथिवी चाधः, तयो्स्मादजायत मध्ये वैराजरूपेण इति वा 

अधोक्षजः ; अधोभूते ह्यक्षगणे प्रययूपप्रबाहिते । जायते 

तस्य वे ज्ञानं तेन अधोक्षजः उच्यते ॥ 



९. श्रीविष्णुसह् सनाम- 

ऋतुः खुदरानः कालः 
परमेष्टी परिग्रहः । 

उग्रः संवत्सरो दक्ली 

विश्रामो विश्वदक्षिणः ।॥ ५८ ॥ 

काटात्मना ऋतुराव्देन लक्ष्यत इत्ति अतुः । शोभन 

निर्बाणफलं दरखनं ज्ञानमस्येति, श्चमे दते ईक्षणे पद्यपत्रायते 

अस्येति, सुखेन दृश्यते भक्तेरिति वा सुदशनः । कख्यति 

स्वमिति काठः, ' काटः कठख्यतामहम ` इति भगवद्रच- 

नात | परमे प्रकृष्टे स्वे मदहिन्नि हृदयाकाशे स्थातुं शील- 

मस्येति परयेष्ठी, “परमेष्टी विभ्राजते" इति मच्रवणात । 

दारणार्थिमिः परितो गृह्यते सर्वगतत्वात्, परितो ज्ञायते 

इति वा, पन्रपुष्पादिकं मक्तैर्ितं परिगरृहातीति वा परिग्र- 

हः । सूर्यादीनामपि भयहेतुत्वात् उग्रः, ‹ भीषोदेति सुय. ' 
इति श्रुतेः । संवसन्ति भूतान्यस्मिन्निति संवत्सरः । जगद्रू 

पेण वधंमानत्वात् सवेकमोणि कषिप्रं करोतीति वा दक्षः । 
संसारसागरे श्चुलिपपासादिषडूर्मिभिस्तरङ्किते अविद्यायेमहा- 

छेरोः मदादिभिरुपड्ेशेश्च वशीकृतानां विश्रान्ति काह्ूमाणा- 
नां विश्रामं मोक्ष करोतीति विश्रामः विश्वस्मात् दक्षिणः 

राक्तः, विश्येषु कमसु दाक्षिण्याद्वा विश्वदक्षिणः ॥ 



सोत्रभाप्यम् । ९.५ 

विस्नारः स्थावरस्थाणुः 

प्रमाण बीजमव्ययम् | 
क नोर रे क 

अर्थोऽनर्थो महाकोशो 
ध # ¢ © महाभोगो महाधनः ॥ ५९ ॥। 

विस्तीयेन्ते समस्तानि जगन्दयस्मिन्निति विस्तारः । 

स्थितिश्चीटत्वान म्थावरः; स्थितिदाीखानि प्रथिव्यादीनि 

तिष्ठन्यस्मिन्निति स्थाणुः; स्थावरश्चासो स्थाणुश्च स्थावर- 

स्थाणुः । संविदात्मना प्रमाणम् । अन्यथाभावव्यतिरेकण 

कारणमिति बीजमव्ययम् , सविकषणमेकं नाम । सुखरू- 

पत्वात्सर्वैरथर्यत इति अथं; । न विद्यते प्रयोजनम आप्र 

कामत्वात् अस्येति अनथेः । महान्तः कोरा अन्नमयादयः 

आच्छादका अस्येति महाकोशः । महान मोगः सुखरूपा- 

ऽस्यति म्रहाभोगः । महत् भोगसाधनलक्षणं धनमस्येति 

महाधनः ॥ 
[अ प्र (~ भू 

अनिविण्णः स्थविष्टोऽभू- 
^ € क. ॥ धमयूपो महामखः | 

क ० € [ क 

मद्लयचनाममश्च्य 

श्मः क्षामः समीहनः ॥ ३० ॥ 



९६ श्रीविष्णुसहस्रनाम- 

आप्तकामत्वात् निर्बेदोऽस्य न वेद्यत इति आिर्विण्णः 

वेराजरूपेण स्थितः स्थानिष्ठुः : अभिमूघौ चक्षुषी चन्द्रसूर्यौं ` 
इति श्रतेः । अजन्मा अभूः ; अथवा मू सत्तायाम् ' इद्यस्य 
संपदादित्वात् किप् ; मही वा । युपे पञ्युवन् तत्समाराघ- 

नात्मका धमाः तच्र वध्यन्त इति पमेयूपः | यस्मिन्नर्षिता 

मखा यज्ञा निवांणदक्षणफटं प्रयच्छन्तो महान्तो जायन्त 

सः महामखः । ° नक्षत्रतारके. साधं चन्द्रसुयोदयो प्रहा. । 

वायुपारमयेवन्धैनिवद्धा ध्रुवसंक्ञिते ` स ज्योतिषां चक्रं भाम- 
यस्तारामयस्य चिद्युमारस्य पुच्छदेरो व्यवस्थितो ध्रुवः । तस्य 
रिरामारस्य दृदये अयोतिश्चक्रस्य नेमिवत्प्रबतंकः र्थि 

विष्णुरिति नक्षत्रनेपिः , रेद्युमारवणने ‹ विष्णुदेदयम्' 
इति स्वाभ्यायत्राह्यणे श्रूयते । चन्द्ररूपेण नक्षत्री, * नक्षत्रा - 

णामह अशीः इति भगवद्रचनान् । समस्तकार्येषु समथः 

क्षपः ; क्षमत इति वा, : क्षेमया प्रथिवीसमः ` इति वार्मी- 

किवचनान् । सवेविकारषु क्षपितेषु स्वात्मनावस्थित इति 

छामः । “क्नायो मः ' इति निष्ठातकारस्य मकरारादेश्ः । स 

्रयाद्य्थं सम्यगीहते इति समीहनः ॥ 

यज्ञ इज्यो मदेञ्यश्च 

ऋतुः सत्रं सता गनिः। 



- सोत्रभाप्यम् । ९५७ 

सवेदर्ची वियुक्तात्मा 
सर्वज्ञो ज्ञानस॒त्तमम् ॥ ६१ ॥ 

सवेयज्ञस्वरूपत्वान् यज्ञः; सर्वेषां देवानां तुष्टिकारकः 

यज्ञाकारेण प्रवतत इति वा, ‹ यज्ञो वे विष्णुः ` इति श्रतेः | 

यष्टञ्योऽप्ययमेवेति इज्यः । ये यजन्ति मखैः पुण्थेदेव- 

तादीन्पितृनपि । आत्मानमात्मना निदं विष्णुमव यजन्ति त ̀ 

इति हरिवंञ । सवासु दवतासु यष्टव्या प्रकर्षेण यष्टव्या 

मोक्रफल्दानृत्वादिति पहेञ्यः । यूपसहितो यज्ञः कतुः 
आसत्युपे तिचोदनालक्रणं सत्रम्; सतस््रायत इति वा । 

सतां मुमुक्षूणां नान्या गतिरिति सतां गतिः । स्वेषां प्राण- 

नां कृताकृतं सर्वं पद्यति स्वाभाविकेन वोधेनेति सवेद्गी । 
स्वभावन विमुक्त आत्मा यस्यति, विसुक्तश्चासावात्मा चेति 

वा वियुक्तात्मा, ° विमुक्तश्च विसुच्यते ` इति श्रुतेः । सर्व- 

श्वासौ ज्ञश्चेति सयेज्ञः, “ इदं र्वं यदयमात्मा ` इति श्रतेः । 

ज्ञानसुत्तममिलयेतत्सविकोषणमेकं नाम, ज्ञानं प्रकृष्टमजन्यम 

अनवच्छिन्नं सवस्य साधकतममिति ज्ञानमुत्तमं ब्रह्म, ` सव्य 

ज्ञानमनन्तं ब्रह्य ` इति श्रतेः ॥ 

सुबतः सुसुग्वः सक्षम 

खध्ोषः सुषदः खु्टत् । 
> #[{. {~ 

[1 



९८ श्रीविष्णुसहस्रनाम- 

मनोहरो जितक्रोधो 
वीरवाहर्विंदारणः ॥ ६२ ॥ 

#\ ई 

रोभनं त्रतमस्येति सुव्रतः । ‹ सकृदेव प्रपन्नाय तवा- 

स्मीति च याचते । अभयं सवथा तस्मे ददाम्येतद्रतं ममः 

इति श्रीरामायणे रामवचनम् । शोभनं मुखमस्येति सुखः । 

‹ प्रसन्नवदनं चारु पद्यपच्रायतेश्चणम् ` इति श्रीविष्णुपुराणे । 

वनवाससुमुखत्वाद्वा दाशरथी रामः सुग्ुखः ॥ 

स्वपितुवचनं श्रीमानभिषेकात्परं प्रियम् । 
मनसा पूवमासाद्य वाचा प्रतिगृहीतवान् ॥ 
इमानि तु महारण्ये विटय नव पञ्च च ॥ 
बेषोणि परमप्रीतः स्थास्यामि वचने तव ॥ 

\८न वनं गन्तुकामस्य यजतश्च वसुंधराम् । 
सवैखोकातिगस्येव मनो रामस्य विव्यथे ॥ 

दूति रामायणे | 

सवेवि्योपदेदोन वा सुञ्ुखःः यो ब्रह्माणम् ` इयादिश्चतेः। 
राव्दादिस्थूलकारणरहितत्वान्-- राब्दादयो द्याकाशादीना- 

मुत्तरोत्तरस्थूरुखकारणानि, तदभावात्-- मूष्ष्मः, ˆ सवगतं 

सुसृक्ष्मम् ` इति श्रुतेः । शोभनो घोषो वेदात्मकोऽस्येति, 
मघगम्भीरघोषत्वादरा सुघोषः । सद्ुत्तानां सुखं ददाति, 



स्तोत्रमाप्यम् । ९९ 

असद्ुत्तानां सुख यति खण्डयतीति वा सुखदः । प्रव्युप- 

कारनिरपेक्षतयोपकारित्वात् सुहुत । निरतिशयानन्द्रूप- 
त्वात् मनो हरतीति मनोहरः; "यो वै भूमा तस्सुखं नास्पे 
सुखमस्ति ' इति श्रुतेः । जितः क्रोधो यन सः नितक्रोधः; 
वेदमयो दास्थापनाथं सुरारीन् हन्ति, न तु कोपवदादिति। 

त्रदशदानन्निन्नन्वेद् मय।दां स्थापयन् विक्रमञ्चाखी बाहुरस्येति 
वीरबाहुः । अधार्मिकान् विदारयतीति विदारणः ॥ 

खापनः खवर व्यापी 

नैकात्मा नैककभक्रत् | 
वत्सरो वत्सलो वत्सी 

रल्लगभों धनेश्वरः ॥ ३३ ॥ 

प्राणिनः स्वीयान् आत्मसंवोधविधुरान् मायया कुरवेन् 

स्वापनः । स्वतन्ः स्ववशः, जगदुत्पत्तिस्थितिखयहेतुत्वात् । 

आकाश्चवत्सवेगतत्वात् व्यापी, ' आकाश्चवत्सवगत् निलयः 

इति श्रुतेः ; कारणत्वेन सवैकायौणां व्यापनाद्रा व्यापी । जग- 

दुत्पत््यादिषु आविभूतनिमित्तशक्तिमिर्विभूतिभिरनेकधा ति- 

छन् नेकात्मा । जगदुत्पत्तिसंपत्तिविपत्तिप्र भरतिकमोणि करो- 

तीति नेककमेन्त् । वसयत्राखिखमिति वत्सरः । भक्तसे- 



१८० श्रीपिप्णुसहसखरनाम- 

हित्वान् वत्सलः ; ° वत्सांसाभ्यां कामवबटे : इति टच्प्रययः 

वत्सानां पाङ्नात् वत्सी , जगत्तिवुम्तस्य बत्सभूताः प्रजा 

इति वा वत्सी । रन्नानि गभमूतानि अस्येति समुद्रः रत- 
ध ^^ 

गृभेः । धनानामीश्रः धनेश्वरः ॥ 

6. ^< 
धमगुञ्धमक्रृद्धमां 

सद्सल्श्लरमक्षरम् । 

अविज्ञाता सदसरांद्ु- 
[@ 

विधाता क्रतटश्षणः ॥ ३४ | 

धम गोपयतीति धरमेगुप् , ° धमेसंस्थापनाथाौय संभ- 

वामि युगे युगे इति भगवद्रचनान | धमाधर्मविहीनोऽपि 

ध्ममयादास्थापना्थं धमेमेव करोतीति मंत् । धर्मान 
धारयतीति धमी । अवितथं परं ब्रह्म सत्, ‹सदेव 

सोम्येदम् ` इति श्रुते; । अपरं ब्रह्म असत् , ‹ वाचारम्भणं 

विकारो नामधेयम् ` इति श्रुते. । सवाणि भूतानि क्षरम् ' 
कूटस्थः अक्षरम् › ' द्वाविमौ पुरुषो रोके क्षरश्चाक्षर एव 

च ।` क्षरः सवोणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते 
इति भगवद्रचनात् । आत्मनि कलरेत्वादि विकत्पविज्ञानं कर्पि- 

तमिति तद्वासनावगुण्ठिता जीव) विज्ञाता, तद्विखक्षणा 



क, 

स्तात्रभाप्यम् । १०५ 

विष्णुः अविज्ञाता । आदिव्यादिगता अंजवोऽस्येलययमेव 

मुख्यः सहस्रांद्युः, ‹ यन सूयस्तपति तेजसेद्धः ' इति श्रुत .. 
° यदादिलयगतं तेजः ` इति स्परतेश्च । विदाषण शेषदिग्गज- 

भूधरान् सवभूतानां धातुन दधातीति विधाना । निय- 

निष्पन्नचेतन्यरूपत्वान् कृतलक्षणः; कृतानि छक्नणानि 

साख्ाण्यनेनेति वा; वेदाः शाख्ाणि विज्ञानमेतत्सर्य 
जनादेनान् ` इदयत्रैव वक्ष्यति; सजातीयविजातीयन्यवच्छ- 

दकं छक्षण सवभाव।ना कृतमनेनेति वा; आत्मनः श्रीव- 

त्सखृक्षणं वक्षसि तेन कृतमिति वा कृतखक्षणः ॥ 

~ न नि १ 

गमसस्तनायः सच्वस्यः 

(~ ०, भू ~ । 
सिरो भूतमदेन्वरः | 
&~ छ क व 

आदिदेवो महादेवा 
कै, क क क, ॥ 

दवा द्वभृद्धरूः | ६५ ॥। 
ज 

गमस्तिचक्रस्य मध्ये सूयात्मना स्थित इति गभस्ति 

नेमिः । सत्वं गुणं प्रकाशकं प्राधान्येनाधितिषएठतीति, सर्प्रा- 

णिषु तिष्ठतीति वा सच्वस्थः । विक्रमजश्ञाङित्वारिसिहवत् सिहः; 

नृखब्दरोपेन ( सलयमामा भामा ` इतिचद्रा सिंहः । मू- 

तानां महानीश्वरः, भूतेन सलयेन स एव परमो महानीखर 



४०२ श्रीविष्णुसहस्रनाम- 

इति वा भूतपहन्वरः । सवेभूतान्यादीयन्तेऽनेनेति आदिः, 

आदिश्चासौ देवश्चेति आदिदेवः । सरवान्मावान्परिलयञ्य 

आस्मज्ञानयोगे र्ये महति महीयते, तस्मादुच्यते महादेवः । 
पराघान्येन देवानामीशो देबेश्चः । देवान् बिभर्तीति देवथत् 
शक्रः, तस्यापि शासितेति देवभृदरः ; देवानां भरणात् , 
सवेविद्यानां च निगरणाद्रा देबभृद्धुहः ॥ 

उन्तरो गोपतिर्गोप्ता 

जानगमस्य., पृरातमनः। 

रारीरभूतभद्धोक्ता 

कपीन्द्रो भूरिदक्षिणः । ६६ ॥ 
जन्मसंसारवन्धनादुत्तरतीति उत्तरः; सर्वोत्कृष्ट इति 

वा, ^ विस्मादिन्द्र उत्तरः ' इति श्रुतः । गवां पाछनाद्रोप- 

बेषधरो गोपतिः ; गो्मही, तस्याः पतित्वाद्रा-। समस्तभू- 

तानि पायन रक्षको जगतः इति गोप्रा। न कमणा न 

 ज्ञानकमभ्यां वा गम्यते, किंतु ज्ञानेन गम्यते इति , ज्ञान- 

मस्यः । काठेनापरिच्छिन्नत्वात् पुरापि भवतीति पुरातनः 

दारीरारम्भकमभूतानां भरणात् प्राणरूपधरः शरीरभूतभरत् 

पाटकत्वाव भोक्ता ; परमानन्दसंदोहसंभोगाद्रा भोक्ता ॥ 
इति नासां पञ्चमं शातं विचत् ॥ 



स्तोत्रमाष्यम् । १०३ 

कपिश्चासाविन्द्र्चेति कपिवेराहः, वाराहं वपुरास्थितः 

कपीन्द्रः; कपीनां वानराणामिन्द्रः कपीन्द्रः राघवो वा| 
भूरयो बह्मयः यज्ञदक्षिणाः धर्ममयोदां दशोयतो यज्ञं कुवेतो 

विद्यन्त इति भूरिदक्षिणः ।॥ 

सोमपोऽम्ननपः सोमः 

पुरुनजित्पुरुसत्तमः। 

विनयो जयः सत्यसंधो 
दाराहेः सात्वतां पतिः ॥ ६७ ॥ 

सोमं पिवति सवंयज्ञेषु यष्टव्यदेवतारूपणेति सोमपः; 
धर्ममयीदां दश्चयन्यजमानरूपेण वा सोमप; । स्वात्माखरतरसं 

पिवन् अमृतपः; असुरैः हियमाणममूृतं रक्षित्वा देवान 
पाययित्वा स्वयमप्यपिवदिति वा । सोमरूपेणोषधीः पोषयन् 

सोमः; उमया सहितः शिवो वा । पुरून् बहून जयतीति 

पुरुजित् । विन्वरूपत्वात् पुरुः, उक्छृषटत्वात् सत्तमः, पुरु- 
श्वासो सत्तमभ्रेति पुरुसत्तमः । विनयं दण्डं करोति दुष्टा- 

नामिति विनयः । समस्तानि भूतानि जयतीति जनयः । 

सया संधा संकत्पः अस्येति सत्यसंधः, ' सलयसंकत्पः ` 

इति श्रुतेः । दाशो दानं तमहतीति दाशाद ; दराहंकु- 



५८ श्रीविष्णुसह स्रनाम- 

लोद्धबाद्रा । सात्वतं नाम तन्त्रम् , ` तत्करोति तदाचष्टे इति 

णाच कृते किप्प्रयये गिषोपे च कृते पदं सात्वत्, तषां 

पतिः योगक्षमकर इति साच्तां पतिः ॥ 

जीवो विनयितासाक्षी 

खकु न्दोऽभिन विक्रमः 

अम्भो निधिरनन्तात्मा 

महोदधि राथोऽन्नकः ॥ ३८ ॥ 

प्राणान क्षेन्रज्ञरुपण धारयन् , जीवः उच्यते । विन- 

यित्वं विनयिता, तां च साक्षात्पश्यति प्रजानामिति विन- 

यितासा्षी ; अथवा, नयतेगेत्तिवाचिनो रूपं विनयिता, 

असाक्षी असाक्षादृष्ठा आत्मातिरिक्तं वस्तु न परयतीयथेः । 

मुक्ति ददतीति मुङ्कन्दः । प्रषोद रादित्वात्साघुत्वम् । अश्न 

रसाम्यान्निरक्तिवचनात् नैरक्तानां मुङ्न्द इति निरुक्तिः । 
अमिता अपरिच्छिन्ना विकमास््रयः पादविक्षेपा अस्य, 

अमितं विक्रमणं श्लौ्यमस्येति वा अमितविक्रमः । अम्भांसि 

देवादयो ऽस्मिन्निधीयन्त इति अम्भोनिधिः, ८तानि वा 

रतानि चत्वायेम्भांसि । देवा मनुष्याः पितरोऽसुराः ` इति 

श्रतेः ; सागरो वा, ‹ सरसामस्मि सागरः इति भगवद्रच- 



स्तोत्रभाष्यम् । १०५ 

नात् । देशतः कारतः वस्तुतश्चापरिच्छिन्नत्वान् अनन्ता- 

त्मा । संहत्य .सवेभूतान्येकाणेवं जगच्कृत्वा अधिरोते महो- 
दधिमिति महोदधिश्यः । अन्तं करोति भूतानामिति 

अन्तकः । ‹ तत्करोति तदाचष्टे इति णिचि ण्वुछि अका- 
प 

दरा: | 

अजो महाहेः स्वाभाव्यो 
जितामिचः प्रमोदनः | 

आनन्दो नन्दनोऽनन्द्ः 

सल्यधमां चिविकरमः ॥ ३० ॥ 

आत् विष्णः अजायत इति कामः अजः । महः पूजा 

तदहैत्वान् महाहेः । स्वभावेनैवामाव्यो नित्यनिष्पन्नरूपत्वात् 
उति स्वाभाव्यः । जिता अमित्रा अन्तवर्तिनो रागद्रेषा- 

द्यो बाह्याश्च रावणङ्कम्भकणैरिद्युपाखादयः येनासौ जमिता- 

पित्रः, । स्वात्माम्रतरमास्वादान्निय प्रमोदते, ध्यायिनां 

ध्यानमात्रेण प्रमोदं करोतीति वा प्रमोदनः ¦ आनन्दः 

म्बरूपमस्येति आनन्दः, “ एतस्यैवानन्दस्यान्यानि मूतानि 
मात्रामुपजीवन्ति इति श्रतेः । नन्दयतीति नन्दनः । 

सवोभिरुपपत्तिमिः सण्द्धो नन्द्: । सुखं वैषयिकं नास्य 



१०६ श्रीविप्णुसहक्षनाम- 

विद्यत इति अनन्द्ः, (यो वै भूमा तस्सुखं नास्ये सुख- 
(~ = ५ _ म ८ मस्ति ` इति श्रुतेः । सया धम॑ज्ञानादयोऽस्येति सत्यधमा । 

त्रयो विक्रमाख्िषु रकेषु क्रान्ता यस्य सः त्रिविक्रमः, 

४ त्रीणि पदा विचक्रमे" इति श्रुतेः; त्रयो छोकाः क्रान्ता 
येनेति वा त्रिविक्रमः । ' चरिरिलयेव रयो टोका कीर्मिता 

मुनिसत्तमैः । क्रमते तांलिधा सर्वास्विक्रमोऽसि जनादन 
इति हरिवंशे ॥ 

स 
महषिः कपिलाचायेः 

क 

करलज्ञो मेदिनीपतिः । 
| क 

त्रिपदखिद्राध्यक्षो 

मदाश्रुङ्ः करतान्तक्रत् ॥ ७० ॥ 

महर्षिः कपिाचायेः इति सविरेषणमेकं नाम । महा- 

श्चासाब्रुषिश्चेति महर्षिः, कृत्छस्य वेदस्य दशनात्; अन्ये 

तु वेदैकदेशदशंनात् ऋषयः । कपि्श्चासौ सांख्यस्य 
सुद्धतत्व विज्ञानस्याचार्यश्रेति कपिलाचाथेः, ‹ शुद्धात्मतच््व- 
विज्ञानं सांख्यमिलयभिधीयते ` इति व्यासस्मृतेः, ‹अरषि 

प्रसूत कपिर महान्तम् ` इति श्रुतश्च, ° सिद्धानां कपि 

मुनिः ` इति स्मृतेश्च । कृतं कायं जगत्, ज्ञ॒ आत्मा, कृतं 



स्ोल्भाप्यम् । ६०७ 

च तत् ज्ञश्चेति कृतङ्गः । मेदिन्याः भूम्याः पतिः मेदिनी- 

पतिः । त्रीणि पदान्यस्येति त्रिपदः, ' चरीणि पदा विचक्रमे ` 
इति श्रतेः । गुणावेशेन संजातास्तिक्चो श्चा अवस्था जाग्र 

दादयः, तासामध्यक्ष इति चरिदश्ाध्यक्चः । मत्स्यरूपी महति 

शङ्गे प्रखयाम्भोधो नावं बद्धा चिक्रीड इति महाभृङ्गः। 

कृतस्यान्तं संहारं करोतीति, कृतान्तं मृत्युं कृन्ततीति वा 

कृतान्तकृत् ॥ 

महावराहो गोविन्दः 

सुषेणः कनकाङ्दी । 

गुद्यो गभीरो गहनो 

गुप्खक्रगदाधरः ॥ ५१ ॥ 

महांश्चासौ वराहग्ेति महावराहः । गोभिबौणीभिः 
विन्दते, वेत्ति वेदान्तवाक्येरिति वा गोषिन्दः। "गोभि- 

रेव यतो वेद्यो गोविन्दः समुदाहृतः" इति श्रीविष्णुतिखके । 

रोभना सेना गणास्मिका यस्येति सुषेणः । कनकमयान्य- 
ङ्गदानि अस्येति कनकाङ्गदी । रहस्योपनिषद्वेयत्वाद्भहायां 
हृदयाकाशे निहित इति वा गुह्यः । ज्ञानेश्वर्यवर्वीयादिभि- 
गम्भीरो गभीरः । दुष्मरवेडात्वात् गहनः ; अवस्थात्रयभावा- 



१०८ श्रीविप्णुसदहक्षनाम- 

भावसाश्चित्वात् गहनो वा । बाड््नसागोचरत्वान् गुप्नः, 

` एष सर्वेषु भूतेषु गूढोऽत्मा न प्रकाशते इति श्रुतेः । 

मनस्तत्त्वात्मक्र चक्र वुद्धितत्त्वास्मिकां गदाम । धारयन् 

खोकरक्नाथमुक्तः चक्रगदाधरः ॥ 

वेधाः स्वाङ्गोऽजितः क्रृष्णो 

दढ: सेकषेणोऽच्युतः । 
ङमूणो वारणो ब्रश्चः 

पुष्कराक्ला महामनाः ॥ ५२॥ 

विधाता वेधाः । प्रषोद्रादित्वात्साधुत्वम् । स्वयमेव 

कायंकरणे अङ्खं सहकारीति स्वाङ्गः। न केनाप्यवतारेषु 
जित इति आनितः । कृष्णः कृष्णद्धैपायनः , ‹ कृष्णद्वेपायनं 

व्यासं विद्ध नारायणं प्रमुम । को ह्यन्यः पुण्डरीकाक्षान्म- 
हाभारतक्ृद्धवेत् ' इति विष्णुपुराणवचनात् । सखरूपसाम- 
भ्योदेः प्रच्युयभावान् दृढः । संहारसमये युगपस्परजाः संक- 
षतीति संकषंणः, न च्योनति स्वरूपादियच्युतः, संकषणो- 

ऽच्युतः इति नामेकं सविशेषणम् । स्वरहमीनां संवरणात्सा- 
यगतः सूर्यो वरुणः. इमं मे वरुण श्रधी हवम इति 
मन्त्रबणान । वरुणस्यापयं वसिष्ठोऽगस्त्यो वा वारुणः । 



स्तात्रभाप्यम् । १०९. 

वक्ष इवाचटतया स्थित इति द्रक्षः, वृक्ष इव स्तब्धः 
दिवि तिष्ठयेकः ` इति श्रुते. । व्याप्टर्थादक्षतेषीतो पुष्क- 
रोपपद्ादण्प्रल्ये पुष्कराक्षः ; हृदयपुण्डरीके चिन्तितः. स्व- 
रूपेण प्रकाशत इति वा पुष्कराक्षः । मरष्टिम्थिलयन्तकर्माणि 
मनसैव करोतीति महामनाः ; मनसैव जगत्मरष्टि संहार 
च कराति यः ` इति विष्णुपुराणे ।¦ 

भगवान्मगदानन्दी 

वनमाटी हलायुधः | 
आदित्या ञ्यातिरादिव्यः 

सदिष्णुगेतिसत्तमः ॥ ५३ ॥ 

- एेश्यस्य समम्रख धर्मस्य यज्सः श्रियः | तरैराग्यस्याथ 
मोक्षस्य षण्णां भग इतीरणा साऽस्यास्तीति भगवान् , 
' उत्पत्ति प्रख्यं चेव भूतानामागति गतिम । वेत्ति विद्याम- 
विद्यां च स वाच्यो भगवानिति ` इति विष्णुपुराणे । श्या - 
दिकं संहारसमये हन्तीति भगहा । सुखस्वरूपत्वात् अआन- 

न्दी ; सवेसपत्समृद्धत्वान् आनन्दी वा । भूततन्माव्ररूपां 
वेजयन्त्याख्यां वनमालं वहन वनमाी । हलमायुधमस्येति 

हायुधों बरमद्राकृति" । अदिलयां कदयपाद्रामनरूपेण जात 



६१० श्रीविष्णुसहस्षनाम- 

आदित्यः । ञ्यातिषि सविदृमण्डटे स्थितो ज्योतिरा- 

दित्यः । दन्द्रानि इीतोष्णादीनि सहत इति सदिष्णुः । 
गतिश्चासौ सत्तमेति गतिसत्तमः ॥ 

सुधन्वा खण्डपरद्यु- 
४९ £ क 9३ छ 

दौरुणो द्रविणप्रदः | 
पकसर्वदर्व्यास दिवःस्पृक्सवदटग्व्यासो 

वाचस्पतिरयोनिजः ॥ ५४ ॥ 

दोभनमिन्द्रियादिमयं शाङ्खं धनुरस्याम्तीति सुधन्वा । 

दात्रृणां खण्डनात् खण्डः परश्ुरस्य जामदग्न्याकृतेरिति 

खण्डपरश्चः ; अखण्डः परशयुरस्येति वा । सन्मागविरोधिनां 
दारुणत्वात् दारणः । द्रविणं वाञ्छितं भक्तेभ्यः प्रददातीति 

द्रविणप्रदः । दिवः स्पशेनात् दिवःस्पृक् । सवेदृशां सवं- 

ज्ञानां विस्तारकृद्वयासः सवेरग्व्यासः । अथवा, सवी च 
सा दकेति सवेदक् सवकारं ज्ञानम्; सर्वस्य दृष्टित्वाद्रा 

सवेहक् । ऋर्ेदादिविमागेन चतुर्धां वेदा व्यस्ताः कृताः; 

आद्यो वेद एकविंडातिधा कृतः, द्वितीयः एकोत्तरशतधा कृ- 

तः, सामवेदः सहखधा कृतः, अथवेवेदो नवधा ज्ञाखाभेदेन 

कृतः । एवम् अन्यानि च पुराणानि व्यस्तान्यनेनेति व्यासः 



स्तोत्रभाप्यम् । ११९१ 

ह्या । वाचस्पतिरयानिनः ; वाचः विद्यायाः पतिः वाच- 

स्पतिः, जनन्यां न जायत इति अयोनिजः ; इति सबिरेष- 

णमक नाम ॥ 

लिसामा सामगः साम 

निवोणं भेषजं भिषक् । 
संन्यासक्रच्छमः दान्तो 

निषा रान्तिः परायणम् ॥ ५५ ॥ 

देवत्रतसमाख्यतेः च्रिभिः सामभिः सामगः स्तुत इति 

विसामा। साम गायतीति सामगः, ' वेदानां सामवेदोऽस्मि 

इति भगवद्रचनात् । सामवेदः साप । सव॑दुःखोपरामलक्षणं 

परमानन्दरूपं निबोणम् । संसाररोगस्यौषधं भेषजम् । सं- 

साररोगनिर्मोक्षिकारिणीं परं विद्यामुपदिदेश गीतास्विति 

भिषक् › “ भिषक्तमं त्वा भिषजां श्रणोमि ` इति श्रुतेः । 

मोक्षार्थं चतुधंमाश्रमं कृतवानिति संन्यासकृत । संन्यासिनां 

प्राधान्येन ज्ञानसाधनं शममाचष्ट इति रमः, ˆ यतीनां प्र 

शमो धर्मो नियमो वनवासिनाम् । दानमेव गृहस्थानां शुश्रू 

घा ब्रह्मचारिणाम्" इति स्मृतेः । ° तत्करोति तदाचष्टे 

इति णिचि पचाद्यचि कृते रूपं राम इति । सवभूतानां शा- 



११२ श्रीविष्णुसहस्रनाम- 

मयितति वा शुमः । विषयसुखष्वसङ्गतया श्रान्तः; निष्कं 

निष्क्रियं शान्तम् ` इति श्रुतेः । प्रख्ये नितरां तन्रेव तिष्ठन्ति 

भूतानीति निष्ठा । समस्ताविद्या निवृत्तिः शान्तिः । सा ब्रह्मैव 

परम॒त्करृष्टमयन स्थानं पुनराव्रत्तिशङ्कारहितमिति पाराय- 

णम् । पुटिङ्गपक्षे बहुत्रीहिः ॥ 

दु भाङ्कः शान्तिदः सटा 

कुखुदः कुवलेदायः| 

गादहितो गोपतिगोसा 

व्रृषभाक्लो त्रषपियः ॥ ७९६ ॥ 

सुन्दरां तनु घास्यन् ज्युभाङ्गः । रागद्रेषादिनिर्मोक्षटक्ष- 

णां चान्ति ददातीति श्लान्तिदः । सगौदौ सवंमूतानि ससर्जे- 
तिस्ष्ा। को भूम्यां मोदत इति कुमुदः । कोः क्ितेर्बल- 
नात् संसरणात् कुवलं जलम् , तस्मिन् रेत इति कुवलेशयः; 
: शायवासवासिष्वकालात् ' इति अलुक् सप्रम्याः; कुव. 

ख्यस्य वद्रीफल्ख मध्ये शेते तक्षकः, सोऽपि तस्य 
विभूतिरिति वा हरिः कुवलेशयः; को भूम्यां वलते संश्र- 
यते इति सपाोणास्ुदरं कुलम् , तस्मिन शोषोद्रे शेते इति 

कुवटेशयः । गवां वद्धयर्थं गोवर्धनं धृतवानिति गोभ्य) 



स्तोत्रमाप्यम् । ११३ 

दितः गोहितः; गोभूमेः भारावतरणेच्छया शरीरग्रहणं 

कुवैन्वा गोहितः । गोरभूम्याः पतिः गोपतिः । रक्षको 
जगत इति गोप्ना । स्वमायया स्वमात्मानं संवृणोतीति वा 

गोप्रा । सकलान् कामान् वघुके अशषिणी अस्यति, वृषभो 

धमेः स एव वा दृष्टिरस्येति वरृषभाक्षः । व्रषो घर्म. प्रियो 
यस्य सः द्रुषप्रियः ; ८ वा प्रियस्य ` इति पूवेनिपातविकल्प- 

विधानान् परनिपातः; ब्रृषश्चासौ प्रियश्चेति वा ॥ 

अनिवतीं निवरत्तात्मा 

संक्षेप्ता क्षेमक्रच्छिवः। 
श्रीवत्सवश्चाः ओवासः 

श्रीपतिः श्रीमतां वरः ॥ ७७ ॥ 

द्वासुरसंम्ामान्न निवतेत इति अनिवर्ती; व्रषप्रिय- 
त्वाद्धमान्न निवतेत इति वा । स्वभावतो विषयेभ्यो नित्रत्त 
आत्मा मनः अस्येति निद्रत्तात्मा । विस्तृतं जगन् संसार- 
समये सृक्ष्मरूपेण संक्षिपन् संक्ेप्ना । उपात्तस्य परिरक्षणं 

करोतीति क्षेमकृत् । स्वनामस्पृतिमात्रेण पावयन् ज्लिव्ः ॥ 

इति नाञ्च षष्ठं रातं विचतम् ॥ 

श्रीवत्ससज्ञ वचिहमस्य वक्षसि स्थितमिति श्रीवत्स- 

६. भ. 7. & 
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वक्षाः । अस्य वक्षसि श्रीरनपायिनी वसतीति श्रीवासः । 

अभ्रतमथने सवीन् सुरासुरादीन् विहाय श्रीरेनं पतित्वेन 

वरयामासेति श्रीपतिः । श्रीः परा शक्तिः, तस्याः पतिरिि 

वा, ‹ परास्य राक्तर्विविपैव श्रूयते * इति श्तेः । ऋग्य- 

जुःसामछक्षणा श्रीर्यषां तेषां सर्वेषां श्रीमतां विरिच्चथा- 

दीनां प्रधानभूतः श्रीमतां वरः, ' कचः सामानि यजू\षि । 
सा दहि श्रीरमृता सताम् ` इति श्रतेः ॥ 

श्रीदः ओीराः आओरीनिवासः 

श्रीनिधिः विभावनः 

श्रीधरः ओकर: श्रयः 

श्रीमष्धोकच्रयासख्यः ॥ ७८ ॥ 

श्रियं ददाति भक्तानामिति श्रीदः । श्रय इशः श्रीशः । 

श्रीमत्सु नियं वसतीति श्रीनिवासः । श्रीशब्देन श्रीमन्तो 

टक््यन्ते । सवेराक्तिमये अस्मिन् अखिलाः श्रियो निधी- 

यन्त इति श्रीनिधिः! । कर्मानुरूपेण विविधाः श्रियः सवे- 
भूतानां विभावयतीति श्रीविभावनः । सवभूतानां जननीं 
भियं वक्षसि बहन् श्रीधरः । स्मरतां स्तुवताम् अचेयतां 

च भक्तानां भियं करोतीति श्रीकरः । अनपायिसुखावा- 



स्तोत्रभाप्यम् । ११५ 

परिरक्षणं श्रेयः, तच्च परस्येव रूपमिति श्रेयः; । भरियोऽस्य 

सन्तीति श्रीमान् । याणां लोकानाम् आश्रयत्वान् व्योक- 

नरयाल्रयः॥ 

खक्ः स्वङ्कः रातानन्दों 
न्दङ 96 (~ © ० 

नन्दिञ्यांतिगणेश्वरः | 

विजितात्माविधेखात्मा 

सत्की्तिरि्रसदायः ॥ ७९ ॥ 

जोभने पुण्डरीकाभे अभ्निणी अस्येति स्वक्षः । रोभना- 

न्यङ्गानि अस्येति स्वङ्गः । एक एव परमानन्द उपाधिभदा- 

च्छतधा भिद्यत इति शतानन्दः ‹ एतस्येवानन्दखान्यानि 

भूतानि मात्रामुपजीवन्ति ` इति श्रुतेः । परमानन्दविग्रहो 

नन्दिः । ज्योतिगणानामीशरः ञ्योतिगेणेश्वरः । ‹ तमेव 

भान्तमनुभाति सवम् ̀  इति श्रुतेः, ° यदादिलयगतं तेजः 

इत्यादिस्मतेश्च । विजित आत्मा मनः येन सः विनितात्मा । 

न केनापि विधेयः आत्मा स्वरूपमस्येति अविधेयात्मा । 

सती अवितथा कीतिरस्येति सत्कीतिंः । करतखामलकव- 
| क कि 

त्सर्वे साक्षाच्कृतवतः कापि संडायो नास्तीति छिन्नसंशयः ॥ 



११६ श्रीविप्णुसहस्रनाम- 

^ £ ६ उदीणेः सवंतथ्यक्षु- 

रनीराः रान्वतस्थिरः। 

भरुदायो भूषणो भूति- 

विदोकः चोकनादानः ।॥ ८० ॥ 

सवेभूतेभ्यः समुद्रिक्तस्ात् उदीर्णः । सर्वतः सर्वं स्वचै- 

तन्येन पदयतीति सवेतशवक्चुः, ‹ विग्वतश्रक्षुः ` इति श्रतेः । 
न विद्यतेऽस्येश इति अनीकः, (न तस्येशे कश्चन" इति 

श्रतेः । शाश्धद्धवन्नपि न विक्रियां कदाचिदुपैति इति श्ाश्व- 

तस्िथिरः इति नामकम् । खङ्कां प्रति मागमन्वेषयन् सा- 

गरं प्रति मूमो रोते इति भूश्चयः । खेच्छावतारैः बहुभिः मू- 

मि भूषयन् भूषणः । भूतिः भवनं सत्ता, विभूति) ; सवै- 

विभूतीनां कारणत्वाद्ा भूतिः । विगतः शोकोऽख परमान- 
न्देकरूपतादिति विशोकः । स्मृतिमातेण भक्तानां शोकं 

ह ^. 

नाशयतीति शोकनाशनः ॥ 

अविष्मानार्चितः कुम्भो 

विद्युद्धात्मा विद्धाोधनंः। 



स्तोत्रमाप्यम् | ११५७ 

अनिरुद्रोऽप्रतिरथः 

प्रय्॒चोऽमिलविक्रमः॥ ८१॥ 

अचिष्मन्तो यदीयेनाचिषा चन्द्रसूयादयः; स एव मुख्यः 

अर्विष्पान् । सर्वलोकाचितेः विरिच्चयादिभिरष्यचितः इति 

अर्चितः । कुम्भवदस्मिन् सवं प्रतिष्ठितमिति कुम्भः । गुण- 

त्रयातीततया विश्चुद्धश्चासावास्मेति विशुद्धात्मा । स्मृतिमा- 

तरेण पापानां क्षपणात् विरोधनः । चतुव्यूहेषु चतुर्थो व्यू 

हः आनिरुद्धः; न निरुध्यते रात्रुभिः कदाचिदिति वा । 

प्रतिरथः प्रतिपश्नोऽस्य न विद्यत इति अप्रतिरथः ) प्रकृष्ट 

द्रविणं ु्नमखेति प्रद्यु ; चतुच्यहात्मा वा । अमितोऽतु- 

लतो विक्रमोऽस्य इति अमितविक्रमः, अ्दिंसितविक्रमो 

वा| 

कालनेमिनिहा चीरः 

चरोरिः दुरजनेश्वरः | 

विलोकात्मा चिटोकराः 

केद्ावः केशिहा हरिः ॥ ८२॥ 

काठटनेमिमसुरं निजवानेति क।खनेमिनिहा । वीरः श 

रः । शरकुखोद्धवत्वात शौरिः । शुरजनानां बासवादीनां 



११८ श्रीविप्णुसदहस्षनाम- 

रोयतिशयेनेष्रे इति शूरजनेश्वरः । चरयाणां छोकानाम् अ- 

न्तयामितया आस्मेति, त्रयो खोका अस्मात्परमा्थतो न सि- 

यन्ते इति वा त्रिलोकात्मा । चयो टोका: तदाज्ञप्राः स्वेषु 

स्वेषु कमसु वतन्त इति वरिरोकेश्चः । केशसंज्ञेताः सुयो- 

दिसंक्रान्ता अंशवः, तद्रत्तया केशवः; ‹ अंरावो ये प्रकाश- 

न्ते मम ते कंडसङ्ञिताः। सवेज्ञाः केडवं तस्मान्मामाहूदिज- 

सत्तमाः ` इति महाभारते । ब्रह्मविष्णुशिवाख्याः शक्तयः 

केशसज्ञिताः; तद्वत्तया वा केशवः । ‹ रयः केरिनः' 

इति श्रुतेः । ° मत्केश्ञो वलुधातले ' इति केडाराब्दः शाक्ति- 
पयायत्वेन प्रयुक्तः । ‹को ब्रह्मेति समाख्यात ईशोऽहं सबै- 

देहिनाम् । आवां तवांशसं भूतौ तस्मात्केशवनामवान् ' इति 

हरिवंशो । केशिनामानमसुरं हतवानिति केशिहा । सहे- 
तुकं ससार हरतीति हरिः ॥ 

कामदेवः कामपालः 

कामी कान्तः क्रुनागसः। 
अनिर्दैदयवपुविंष्णु- 

वीरोऽनन्तो धनंजयः ॥ ८३ ॥ 
#; 

धमादिपुरुषाथचतुष्टयं वाञ्छद्भिः काम्यत इति कामः ; 



सोत्रभाप्यम् । ११९ 

स चासो देवश्चेति कामदेव! । कामिनां कामान् पारयतीति 

कामपारः । पणंकामस्वभावत्वान् कामी । अभिरूपतमं 

देहं वहन् कान्तः । द्विपराधौन्ते कस्य ब्रह्मणोऽप्यन्तोऽस्मा- 

दिति वा कान्तः । कृतः आगमः श्रुतिस्यादिलक्षणो येन 

सः कृतागमः, श्रुतिस्मृती ममैवाज्ञे इति भगवद्रचनान् , 

‹ वेदाः शाखाणि विज्ञानमेतत्सर्वे जनादेनान् ' इत्यत्रैव 

वक्ष्यति । इदं तदीदृशं वेति निर्देष्टुं यन्न शक्यते गुणाद्यतीत- 

त्वात् तदेव रूपमस्येति आनर्देश्यवपुः । रोदसी व्याप्य 

कान्तिरम्ययिका स्थितास्येत्ि विष्णुः ; ८व्याप्य मे रोदसी 

नाथ कान्तिरभ्यधिका सिता । क्रमणाद्वाप्यहं पाथं विष्णु- 

रियभिसंज्ञितः ` इति महाभारते । गत्यादिमत्वान् वीरः; 

: वी गतिप्रजनकान्त्यसनखादनेषु ` इति धातुपाठान् । व्या- 

पितवाच्नित्यत्वात्सवाोत्मत्वादेश्चतः कारतो वस्तुतश्चापरिच्छन्नः 

अनन्तः, “ सलं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ` इति श्रुतेः ; ° गन्धवा- 
प्सरसः सिद्धाः किंनरोरगचारणाः । नान्तं गुणानां गच्छन्ति 

तेनानन्तोऽयमव्ययः ` इति विष्णुपुराणवचनाद्रा अनन्तः । 

यददिग्विजये प्रभुतं धनमजयत्तेन धनंजयः अजनः) ˆ पाण्ड- 

वानां धनंजयः ` इति भगवद्वचनात् ॥ 



(रि 

१२० श्रीविष्णुसहस्तनाम- 

त्रह्मण्यो ब्रह्मक्रट्रह्या 

ब्रह्म बरह्यविवधनः। 

ब्रह्यविद्राद्यणो ब्रह्य 

ब्रह्यज्ञो ब्राद्यणपियः ॥ ८2 ॥ 

तपो वेदाश्च विप्राश्च ज्ञानं च ब्रह्मसंज्ञितम्' तेभ्यो 

हितत्वान् ब्रह्मण्यः । तपञदीनां कठैत्वात् व्रह्यकरत् । 

ब्रह्मात्मना सवै म्रजतीति ब्रह्मा । बृहत्वाद्रुंहणत्वाच्च स- 

त्ादिखक्नणं ब्रह्म, “सयं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति श्रृतः; 

 प्रलयस्तमितभेदं यत्सत्तासात्रमगोचरम् | वचसामात्मसंवे्ं 

तञ्ज्ञानं ब्रह्मसंज्ञितम् ` इति विष्णुपुराणे । तपञदीनां 

विवर्धनात् व्रह्मविवधेनः । वेदं वेदार्थं च यथावद्रेत्तीति 

ब्रह्मवित् । त्राह्मणात्मना समस्तानां ोकानां प्रवचनं कुवन् 

बेदखायमिति ब्राह्यणः । ब्रह्मसंज्ञितास्तच्छेषभूता इति 

ब्रह्मी | वेदान् म्बरात्मभूतान् जानातीति व्रह्मज्ञः । ब्ाह्य- 

णानां प्रियो ब्राह्मणप्रियः; ब्राह्मणाः प्रिया अस्येति वा | 

¦ चन्तं शपन्तं परुषं वदन्तं यो ब्राह्मणं न प्रणमेद्यथाहम् । 

स पापक्रद्रह्यदवािदग्धो वध्यश्च दण्ड्यश्च न चास्मदीयः' 

इति भगवद्वचनात् । "य देवं देवकी देवी वसुदेवादजीजनत् । 



स्तोच्रभाप्यम् । १२१ 

० न ४ ^~ (~~ (~ (^~ (~ 
मामस्य ब्रह्मणा गुघ्यं दीप्रमधिमिवारणिः: इति च महा- 

भारते | 

भ ^ महाक्रमो महाकमा 
थि 

महानेजा महोरगः । 
¢ महाक्रतुमदहायञ्वा 

पोर [कर 

मद्ायनज्ञो महाहविः ॥ ८५ ॥ 

महान्तः कमा: पादविक्षेपा अस्येति महाक्रमः, श्यंनो 

विष्णुरुरुक्रमः इति श्रतेः । महन् जगदुत्पत्त्यादि कमा- 
(^ £ [शोक भ (~ 

स्येति महाकमा । यदीयेन तेजसा तेजस्िनो भास्करादयः 

तत्तेजो महदस्येति महातेजाः, "येन सूर्यस्तपति तेजसद्धः' 

इति श्रुतेः; " यदादिवलयगतं तेजः ' इति भगवद्रचनाच । 
करोयशोर्या दिमिधर्मरमहद्धिः समटकरृत इति वा महातेजाः । 

महांइचासावुरगरचेति महोरगः, ‹ सपीणामस्मि वासुकिः 

इति भगवद्वचनात् । महांश्चासौ क्तुव्धेति मदाक्रतुः, 
ˆ यथाश्वमेधः क्रतुराट् ' इति मनुवचनात् ; सोऽपि स एवेति 

स्तुतिः । महांश्चासौ यञ्वा चेति छोकसंग्रहाथं यज्ञान् निव- 

तयन् महायज्वा । महांश्चासौ यज्ञश्चेति महायज्ञः; ' यज्ञानां 

जपयज्ञोऽस्मि ' इति भगवद्रचनान् । महच तद्धविश्चेति तङ 



१२२ श्रीकिष्णुसहस्रनाम- 

त्मानि स्वे जगत्तदात्मतया हूयन इति महाहविः । महाक्रतु- 

रिलयादयो वहूव्रीहुयो वा ॥ 

स्तव्यः स्तवप्रियः स्नोत 
व 

स्तुतिः स्तोता रणपियः। 
पूणैः पूरयिता पुण्यः 

पुण्यकीतिर नामयः ॥ ८६ ॥ 

सर्वैः स्तूयते न स्तोता कस्यचित् इति स्तव्यः । अत 

एव स्तचप्रियः । येन स्तूयते तत् स्तोत्रम् , गुणसंकीतेना- 

त्मकं तद्धरिरवेति । स्तुतिः स्तवनक्रिया । स्तोता अपि स 

एव । प्रियो रणः यस्य यतः पच्च महायुधानि धत्ते सततं 

छोकरक्षणार्थम् अतो रणप्रियः । सकटैः कामैः सकराभिः 

रक्तिभिश्च संपन्न इति पणेः । न केवलं पूण एव ; पर- 
यिता च स्वेषां संपद्धिः। स्मृतिमात्रेण कल्मषाणि प्षप- 

यतीति पुण्यः । पुण्या कीर्तिरस्य यतः पुण्यमावह्यस्य 

कीर्तिः व्रणामिति पुण्यकीर्तिः । आन्तर्बाह्यैव्याधिभिः 
£ 

कमेजेन पीञ्यत इति अनामयः ॥ 

मनोजवस्तीथेकरो 

वसुरेता वसरप्रदः। 



सोमाष्यम् । १२३ 

वसुप्रदो वासुद्वा 

वसषैसुमना दविः ॥ ८७ ॥ 

मनसो वेग इव वेगोऽस्य सर्वंगतत्वान् मनांजवः । 

चतुईशविद्यानां वाह्यविद्यासमयानां च प्रणेता प्रवक्ता 

चेति तीथेकरः । दयम्रीवखूपण मधुकैटभौ हत्वा विरि- 

च्वाय सर्गादौ स्वाः श्रुतीरन्याश्च विद्या उपदिशन् वेद- 

बाह्या विद्याः सुरप्रैरिणां वच्चनाय चोपदिदेशेति पौराणिका 

कथयन्ति । वसु सुवर्ण रेतोऽम्येति वसुरे ताः, ` देवः पूव- 

मपः खष्टा तासु वीथैमपाखजन् । तदण्डमभवद्धेमं ब्रह्मणः 

कारणं परम् इति व्यासवचनात् । वसु धनं प्रकर्षेण 

ददाति साश्नाद्धनाध्यक्षोऽयम् , इतरस्तु तत्प्रसाद्ाद्धनाध्यक्ष 

इति वसुप्रदः । वसु प्रकृष्टं मोक्षाख्यं फं भक्तेभ्यः प्रद- 

दातीति द्वितीयो वसुप्रदः, ' विज्ञानमानन्दं ब्रह्म रातिदीतुः 

परायणं तिष्ठमानस्य तद्विदः इति श्रुतेः; सुरारीणां वसूनि 

प्रकर्षेण खण्डयन् वा वसुप्रदः । वसुदेवस्याप्य वासुदेवः । 

वसन्ति भूतानि तञ्च, तेष्वयमपि वसतीति वसु; । अवि- 

शेषेण सर्वेषु विषयेषु वसतीति वयु, तादृशं मनोऽस्येति 

वसुमनाः । ` ब्रह्मार्षणं ब्रह्म हविः इति भगवद्रचनान् 

हविः ॥ 



१२४ श्रीविप्णुमट्स्नाम- 

स्तिः सत्क्रतिः सत्ता 

सद्धनिः सत्परायणः | 

चछरसेनो यद्श्रेष्ठः 
सन्निवासः सुयामुनः । ८८ ॥ 

अस्ति व्रह्येति वचेद्रेद सन्तमेनं ततो विदुः इति 

श्रुतेः जह्य स्तीति ये विदुस्ते सन्तः, तेः प्राप्यत इति 
सद्रतिः ; सती गतिवुद्धिः ससुत्छृष्टा अस्येति वा सद्रतिः । 

सती कृतिः जगद्रक्रणलश्रणा अस्य यस्मात्तेन सत्कृति! । 

दति नास्नां सप्तमं हतं विच्रतम् ॥ 

~ सजातीयविजातीवस्वगतमेद्रहिता अनुभूतिः सत्ता, 
` एकमेवाद्वितीयम् ` इति श्रतेः । सन्नेव परमात्मा चिदात्मकः 

अवाधात् भासमानत्वाच्च सद्भूतिः; नान्यः प्रतीतेः वाभ्य- 
मानत्वाच्च न सन्नाप्यसन् । श्रोतो योक्तिको वा वाधः प्रप- 
च्चस्य विवक्षितः | सतां तत्त्वविदां परं प्रकृष्मयनमिति 

सत्परायणम् । हनूमस्रसुखाः सैनिकाः रौयशाछिनो यस्यां 

सेनायाम् , सा शूरसेना यस्य स शूरसेन! । यदूनां प्रधान- 

त्वान् यदुश्रेष्ठः । सतां बिदुषामाश्रयः सन्निवासः । ओोभना 

यामुनाः यमुनासंबन्धिनः देवकीवसुदेवनन्दयशोदावलभद्र- 



० [८ ॥ रे 

स्तत्रभाप्यम् | ९२५ 

खभद्रादय. परिवष्टारोऽस्यति सुयाग्रुनः ; गो पवषधरा य- 
मुनाः परिवेष्टारः पद्यासनादयः शोभना अस्येति वा सुया- 
मनः ॥ 

भूतावासो वासुदेवः 

सवासुनिरकयोऽनलः | 

दपहा दपेदो दक्षो 

दधेरोऽयापराजिनः ॥ ८९ ॥ 

भूतान्यत्राभिमुख्येन वसन्तीति भूतावासः, * वसन्ति 

त्वयि भूतानि भूतावासस्ततो भवान् इति हरिवंसे । 

जगद्ाच्छादयति माययति वासुः; स एव देव इति वासु- 

देवः ; ' छादयामि जगद्विश्रं मूलया सूयं इवांशुभिः ` इति 

भगवद्वचनात् । सवे एवासवः प्राणा जीवात्मके यरिमि- 

न्नाश्रये निरीयन्ते सवासुनिख्यः । अलं प्याप्निः शक्ति- 
संपदां नास्य विद्यत इति अनलः । धमेविरुद्ध पथि 
तिष्ठतां दर्प हन्तीति दपेहा । धर्मव्मनि वरंमानानां दर्प 
ददातीति दपेदः; । स्ात्मामृतरसास्वादनात् नियप्रसुदितो 

दघ्नः । न शक्या धारणा यस्य प्रणिधानादिषु सर्वोपाध- 

विनिक्तत्वान्, तथापि तस्प्रसादतः केधिदुःखेन धार्यते 



२६ श्रीविष्णुसहस्रनाम- „^ 

दरदये जन्मान्तरमहसखरषु भावनायोगात् ›, तस्मात् दुधेर : | 

¦ कशो ऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचतसाम्। अव्यक्ता हि ग- 

तिटुःखं देहवद्भिरवाप्यते इति भगवद्वचनात् । न आन्तरः 

रागादिभिर्वाह्यैरपि दानवादिभिः शच्रुभिः पराजित इति 

अपराजितः ॥ 

विन्वसूतिमदामूरति- 

दौसिमूर्तिरमूतिमान् । 
अनेकमूतिरव्यक्तः 

दातमूर्तिः शताननः ॥ ९० ॥ 

विग्धं मूततिरस्य सवौत्मकत्वात् इति विश्वमूर्तिः । शेष- 

पयङ्ककायिनोऽस्य महती मूर्तिरिति महामूर्तिः । दीप्रा 

ज्ञानमयी मूतिः यस्येति, स्वेच्छया गृहीता तेजसी मूर्तिः 

दीपा अस्येति वा दीप्तमूतिंः । कमेनिवन्धना मूर्तिरस्य 

न विद्यत इति अमूर्तिमान् | अवतारेषु स्वेच्छया खोका- 

नासुपकारिणीः वहीमूंतीं भजत इति अनेकमूर्तिः । यद्यप्य- 

नेकमूर्ित्वमस्य, तथाप्ययमीदृश्च एवेति न व्यज्यत इति 

अन्यक्तः । नानाविकटपजा मूतेयः संविदाकृतेः सन्तीति 

शतमूतिं ‡ । विश्वादिमृर्तित्वं यतः अत एव शताननः ॥ 



म्तात्रभाप्यम् । १२७ 

पको नेकः सवः कः! किं 

यत्तत्पदमननत्तमम् । 

लोकबन्धुर्छोौकनाथो 
माधवो मक्तवत्सटः ॥ ९१ | 

परमार्थतः सजातीयविजातीयस्वगतमेद विनिसुक्तत्वात् ए- 

कः, ' एकमेवाद्वितीयम् ` इति श्रुतेः । मायया वद्ूरूपत्वात् 

नेकः; ‹ इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते ' इति श्रतेः । सोमो 

यल्लाभिषूयते सोऽध्वरः सवः । कशव्दः सुखवाचकः; तेन 

स्तूयत इत्ति कः, ४कं व्रह्म" इति श्रुतेः ¦ सवेपुरुपाधेरूप- 
त्वाद््यैव विचायेभिति व्रह्म किमू । यच्छब्देन स्वतः- 

सिद्धवस्तूदेशवाचिना ब्रह्म निर्दिदययते इति व्रह्म यत्, 

यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते" इति श्रुतेः । तनोतीति 
रह्म तत् ; ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणख्िविधः स्मरतः ' 

इति भगवदरचनात् । पद्यते गम्यते मुसुष्ुभिरेति पदम् । 

यस्मादुच्कृष्टं नास्ति तत् अनुत्तमम् । सविरोषणमेकं नाम 

पदमनुत्तमम् इति । आधारभूनेऽस्मिन्सकखा लोका वध्य- 

न्त इति छोकानां बन्धुः लोकवन्धुः ; लोकानां जनकत्वा- 

जनकोपमो बन्धुनौस्तीति वा, छोकानां बन्धुकयं दहिता- 



१२८ श्रीविप्णुसदसखरनाम- 

~ ५ (~. [न * [का $ त (नह 

हितोपदशं श्रतिस्खरतिखक्षण कृतवानात वा ल क्रवन्धुः | 

लेक्रैन†थ्यते याच्यते खोकानुपतपति आशास्त लोक 

नामीष्रे इति वा लोकनाथः । मधुक जातत्वात् माधवः । 

मक्तस्ेहवान् भक्तवत्सलः । 

सुवणेवर्णो हेमाङ्गो 

वराङ्गख्न्द् नाङ्दी । 
वीरहा विषमः छान्यो 

घतारीरचलश्चटः | ९२॥ 

सुवणैस्येव वर्णोऽस्येति सुवणवणः , यदा परयः पदयते 

सुक्मवणम ' इति श्रतेः | हेमेवाङ्गं वपुरस्यति हेमाङ्गः, °य 

एेषोऽन्तरादिये हिरण्मयः पुरुषः ` इति श्रुतेः । वराणि शो- 

मनान्यङ्गान्यस्येति वराङ्गः । चन्दनेराह्ादनेरङ्गदेः केयुरेभू- 

पित इति चन्दनाङ्गदी । धमेत्राणाय वीरान् असुरसमुख्यान 

हन्तीति वीरहा । समो नास्य विद्यते सवेविलक्षणत्वादिति 

विषमः, ° न त्वत्समो ऽस्यभ्यथिक. कुतोऽन्यः इति भगव- 

दरचनात् । सवेविशषरहितत्वान् रन्यवत् शून्य; । घृता: 

विगलिताः आशिषः प्राथेनाः अस्येति घृताशी; । न स्वरू- 

पान्न सामथ्योन्न च ज्ञानादिकाद्रुणात् । चरनं विद्यतेऽस्येति 



स्तोत्रमाप्यम् । १२९ 

अचखः । वायुरूपेण चरतीति चः ॥ 

अमानी मानदो मान्यो 

लोकखामी तिलोकघुक् । 
सुमेधा मेधजो धन्यः 

सदयमेधा धराधरः ॥ ०३ ॥ 

अनात्मवस्तुष्वात्माभिमानो नाम्द्यस्य स्वच्छसवदनाक्रते- 

रिति अमानी । स्वमायया सर्वेषामनात्मस्व(त्माभिमानं द- 

दाति, भक्तानां सत्कार मान ददातीति, तन्त्वविदामनात्म- 

स्वात्माभिमानं खण्डयतीति वा मानदः | सर्वेमाननीयः पू- 

जनीयः सर्वे्रत्वात् इति मान्यः । चतुर्दशानां रोकानामी- 

श्ररत्वात् लोकस्वामी । चीन लोकान धारयतीति तरिखो- 

कधरृक् । शोभना मेधा प्रास्यति सुमेधाः । ° नियमसि- 

च्ध्रजामेधयोः ` इति समासान्तोऽसिच् । मेधऽध्वरे जायत 
इति मेधजः । कृतार्था धन्यः । सदया अवितथा मेधा अ- 

स्येति सत्यमेधाः । अहोरशेषैः दोषावैरशेषां धरां धारयन् 

ध्रराषर्ः ॥ 

तजोच्रषो द्युतिधरः 

सवंराखरभ्रनां वरः । 
~. 1 1. 9 



१३० श्रीविप्णुसहस्रनाम- 

प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो 

नेकश्ज्धो गदाग्रजः ॥ ९४ ॥ 

तेजसामम्भसां सवदा आदिलयरूपेण वषणान् तेजोघ्रषः | 

युतिमङ्गगतां कान्ति धारयन् नरुतिधर ; । सवैदराखभरतां श्र- 

छर. स्वैशस्रभृतां वरः । मक्तेरुपहतं पत्रपुष्पादिकं प्रगृहा- 
तीति प्रग्रहः, धावतो विषयारण्ये दुदौन्तेन्द्रियवाजिनः त- 

स्रसादेन रददिमनेव वध्रातीति वा प्रप्रहवन् प्रग्रहः; ` रदमो 

च ` इति पाणिनिवचनान् प्रप्रहराब्दस्य साधुत्वम् । स्ववरोन 
सवं निगृह्णासीति निग्रहः । विगतमग्रमन्तो विनाशोऽस्येति 

व्यग्रः; मक्तानामभीष्टप्रदानेषु व्यग्रः इति वा | चतुःश्ङ्गो 

नेकमृङ्धः , ° चत्वारि शङ्गा ' इति मनच्रवणीन् । निगदेन म- 

न््रेणाप्रे जायते इति निराब्दरोपं कृत्वा गदाग्रजः ; यद्भा 

गदो नाम श्रीवासुदेवावरजः; तस्मादभे जायत इति गंदा- 

ग्रजः ॥ 

चतुमूर्तिश्चतुवोदु- 
अतुव्यूदश्चतुगतिः । 

चतुरात्मा चतुभोव- 
अतुर्वेद् विद्कपात् ॥ ९५ ॥ 



म्तोत्रमाप्यम् । १३१ 

चतस्रो मूतेयो विराट्सूत्राठ्याकरृततुरीयास्मानोऽस्यति 

चतुमूतिः ; सिता रक्ता पीता कृष्णा चति चतस्रो मूत- 
~ ~ ^~ ५ ~ ५ (~ ~ 

योऽस्येति वा । चत्वारो वाहवोऽस्येति चतुबाहु; इति नाम 

वासुदेवे रूढम् । ` रारीरपुरुषरछन्द्; पुरुषो वेदपुरुषो महा- 

पुरुष. ` इति वहूचोपनिषटुक्ताश्चत्वारः पुरुषा व्यूहा अस्यति 

चतुव्यृहः । आश्रमाणां वणौनां चतुणी यथोक्तकारिणां 
(~ © = ~ (~ 

गतिः चतुगातंः । रागद्वषाद्राहतत्वात् चतुरः अत्मा 

मनोऽप्येति, मनोवुद्यदहंकारचवित्ताख्यान्तःकरणचतुष्टयात्मक- 

त्वद्रा चतुरात्मा । घमोथेकाममोक्नाख्यपुरुषाथचतुष्टयं भव- 

त्युत्पद्यते अस्मादिति चतुभाोव ‡ । यथावद्रेत्ति चतुणं। वेदा- 

नामथमिति चतुर्धदवित् । एकः पादो ऽस्येति एकपात् ; ` पा- 

दोऽस्य विश्वा भूतानि! इति श्रतेः, " विष्टभ्याहमिदं कृत्स- 

मकाडेन सितो जगन् इति भगवद्रचनाच ॥ 
< 
अ 

समावनोऽनिच्रत्तात्मा 
€^ 

दुजयो दुरतिक्रमः । 
4 € ५५9 
दुलेभो द्गेमो दुगो 

दुरावासो दुरारिहा 1 ९2 ॥ 
ध ~ + (१ 

संसारचक्रस्य सम्यगावतेक इति समावतः । सवच 



१३२ श्रीविष्णुसहसनाम- 

वर्तमानत्वात् न निवतेते आत्मा विषयेभ्योऽस्येति अनि- 

ठत्तात्मा । जेतुं न शक्यत इति दुय ¦ । भयहेतुतखराद- 

स्याज्ञां सुयोदयो नातिक्रामन्तीति दुरतिक्रमः; ° भयाद्- 

स्याच्चिस्तपति भयात्तपति सूयः । भयादिन्द्रश्च वायु मत्यु- 

धावति पच्वमः` इति मन्रव्णान् , ˆ महद्भयं वज्रमुयतम् 

इति च । दुखभया भक्लया कम्यलत्वान् टुरुभः , " जन्मान्तर- 

सहसेषु तपोज्ञानसमाधिभिः । नराणां क्षीणपापानां कृष्णे 

भक्तिः प्रजायते इति व्यासवचनात् , ‹ भक्त्या ठछभ्य- 

स्त्वनन्यया ` इति भगवट्चनाच । दुःखेन गम्यत ज्ञायत 

इति दुगमः । अन्तरायप्रतिहतेटु;खादवाप्यत इति दुः । 
दु -खेनावास्यते चित्ते योगिभिः समाधाविति दुरावासः । 

दुरारिणो दानवादयः तान् हन्तीति दुरारिहा ॥ 

दुमाङ्ञो टोकसारङ्कः 

सुनन्तुस्तन्तुवधेनः 
इन्द्रकमो महाकमो 

क्रलकमा क्रतागमः ॥ ९७ ॥ 

शोभनैरङ्गैः ध्येयत्वात् शुभाङ्गः । छोकानां सारं सार- 

गवत् भृङ्गवद्रह्ातीति लोकसारङ्गः, ' प्रजापतिर्छोकानभ्य- 



स्तोबमाप्यम् । १३३ 

तपत् ' इति श्रुत. ; लोकसारः प्रणवः, तेन प्रतिपत्तव्य 
इति वा; प्रषोदरादिव्वात्साधुत्वम् । शोभनस्तन्तुविस्तीणेः 

प्रपज्वोऽस्येति सुतन्तुः । तमव तन्तुं वधेयति च्छेदयतीति 

वा तन्तुवधेनः | इन्द्रस्य कर्मैव कमास्येति इन्द्रकमां , पेश्य- 

कर्मः । महान्ति वियदादीनि भूतानि कर्माणि काया- 

ण्यस्येति महाकमौ । कृतमेव सर्वै कृतार्थत्वात् , न कतव्य 

किंचिदपि. कांस्य विद्यत इति कृतकमो ; धमात्मक कम 

। क्रुतवानेति वा | कृतः वदाटमक आगमा यनात कृतागम 

अस्य महतां भूतस्य नि.श्रासतमतन्' इद्याद्श्रुतः ॥। 

उद्भवः खुन्दरः खन्दो 

रल्ननाभः खुलोचनः। 

अर्को वाजसनः श्वङ्ी 

जयन्तः सवविज्ञयी ॥ ९८ ॥ 

उत्कृष्टं भवं जन्म स्वेच्छया भजति इति, उद्रतमपगतं 

जन्मास्य सर्वकारणत्वादिति वा उद्धवः । विच्धातिद्चायिसौ- 

भाग्यश्चाछित्वात् सुन्दरः । सुरु उनत्तीति सुन्दः, उदी डद 

ने इयस्य धातोः पचाद्यच् ; आ्द्रीभावस्य वाचकः करुणाकर 

इयर्थः ; प्रषोद्रादित्वात्पररूपत्वम् । रत्रशब्देन शोभा ल- 



१३४ श्रीविप्णुस्षहस्रनाम- 

ह्यते ; रनवत्सुन्दरा नामिरस्यति रन्ननाभः । शोभन छोच- 
नं नयनं ज्ञानं वा अस्येति सुटखोचनः । ब्रह्मादिभिः पूज्यत 
मेरपि अच॑नीयत्वात् अक; । वाजमन्नमधिनां सनोति द्दा- 

तीति वाजसनः । प्रख्याम्भसि श्ङ्गवन्मत्स्यविशेषरूपः 
खङ्ग ; मव्वर्थायोऽतिशायने इनिभ्रययः । अरीन् अतिरायेन 
जयति, जयहतुव! जयन्तः । सर्वविषयं ज्ञानमस्येति सर्व- 
वित्; आभ्यन्तरान् रागादीन् वाद्यान दहिरण्याश्चादीदच दु- 
जयान् जेतुं शीरूमस्येति जयी ; तच्छीराधिकारे ° जिदृक्षि' 
इयादि पाणिनीयवचनान् इानिप्रययः ; सर्वविच्वासौ जयी 
चेति सवेविजल्यी इलेकं नाम ॥ 

सुवणेबिन्द्रक्लोभ्यः <३ 

सवेवागीश्वरेश्वरः । 
मदटाहदो महागर्त 

~ क भू ि + © महाभूता महानाधेः।॥ ९९ ॥ 

[9 भ ~ (~ ¢ (~ विन्दबोऽवयवाः सुवणंसटशा अस्येति सुवणविन्दुः, ‹ आ- 
प्रणखास्सवे एव सुवणः ' इति श्रतेः; शोभनो वर्णो ऽश्चरं 
^~ ~ ५ ¢ ^~. विन्दुङच यस्मिन्मन्त्रे तन्मन्तरास्मा वा सुवणेबिन्दुः ॥ 

इति नाञ्नामण्मं रातं विच्रतम् ॥ 



स्तोत्रभाप्यम् । १३५ 

रागद्रेषादिभिः शब्दादिविषयेर्च च्रिदशारिभिदचव न 

क्षोभ्यत इति अक्षोभ्यः । सर्वेषां वागीश्चराणां ्रह्यादीनाम- 

पीच्वरः सवेवा्मीश्वेरेश्वरः ! अवगाह्य तदानन्दं विश्रम्य 

सुखमासते योगिन इति महाहृद इव महाहदः । गतेवदस्य 

माया सहती दुरलययेति महागतं ;, ‹मम माया दुरलयया । 

इति भगवद्वचनान् ; यद्वा, गतैराब्दो रथपयोयो नैरुक्तेरक्तः. 

तस्मान्महारथो महागतेः ; महारथस्वमस्य प्रसिद्धं भारतादिषु । 

काठन्रयानवच्छिन्नस्वरूपत्वात् महाभूतः । सवेभूतानि अस्मि- 

न्निधीयन्ते इति निधिः, महांश्चासौ निधिश्चेति महानिधिः ॥ 

कुखुदः कुन्द्रः कद्: 
पजेन्यः पावनोऽनिखः | 

अम्रताराोऽखतवपुः 
© € अ~ 

सवेज्ञः सवेतासुसवः ॥ १०० ॥ 

कु धरणि मारावतरणं कुर्वन् मोदयतीति कुञ्ुदः । ख॒दि- 

रत्रान्तभोवितणिजर्थः । कुन्द पुष्पतुल्यानि शुद्धानि फलानि 

राति ददाति, छाल्यादत्ते इति वा कुन्दरः, रख्योवृ््यकत्व- 

स्मरणात् ; ४ कु धरां दारयामास दहिरण्याक्षजिघांसया । वा- 

राहं रूपमास्थाय ` इति वा कुन्दरः । कुन्दोपमसुन्दराङ्गत्वान् 



१३६ श्रीविष्णुसहस्रनाम- 

स्वच्छतया स्फटिकनिमलः कुन्दः ; क प्रथ्वीं कडयपाया- 

दादिति वा कुदः; ' सवेपापविञ्युद्धयर्थं वाजिमेधेन चेश्टवान् । 
तरि्मिन्यज्ञे महादाने दक्षिणां भृगुनन्दनः ॥ मारीचाय ददौ 

प्रीतः कदयपाय वसुंधराम् इति हरिवंशे ; ऊ प्रथ्वीं 

यत्ति खण्डयतीति वा कुंदः । कुरशब्देन प्रथ्वीश्चरा 

लक्ष्यन्ते ; 

निःक्षत्रियां यश्च चकार मेदिनी- 

मनेकशो बाहुवनं तथाच्छिनत् । 
यः: कातवीयेस्य स भार्गवोत्तमो 

ममास्तु माङ्गल्यविवृद्धये हरिः ॥ 

इति विष्णुधरमं । 

पजन्यवदाध्यात्मिकादितापत्रयं शमयति, स्वीन्कामा- 
नभिवषतीति वा पजेन्यः । स्मृतिमात्रेण पुनातीति पावनः । 
इर्ति प्रेरणं करोतीति इरः, तद्रहितत्वात् अनिः; 
इरति स्वपिति इ्यज्ञ इलः, तद्विपरीतः निय प्रबुद्धस्वरू- 

पत्वादिति वा; अथवा निरूतेगेह नाथौत्कप्रययान्ताद्रूषम् ; 
अगहनः अनिः, भक्तेभ्यः सुलभः इति । स्वात्माम्रत- 
सश्ना्ताति अम्ृताज्चः । मथितममृतं सुरान् पाययित्वा 

स्वयं चाश्नातीति वा अम्रताशः; अस्रता अनश्चरफर्त्वा- 



म्तात्रभाप्यम् । १३७ 

दाशा वाञ्छा अस्येति वा| गरतं मरणम् , तद्रहितं वपुरस्येति 

अमृतवपुः । सर्वं जानातीति सवज्नः । “यः सर्वज्ञः सर्व 
वित् इति श्रतेः । ^ सवेतोक्षिरिरोमुखम् * इति भगवद्रच- 

नात् सवेतोगुखः ॥ 

सुटभः सुरतः सिद्धः 

चाञ्चजिच्छच्तापनः। 

न्यग्रोधोदुम्बरोऽन्वत्थ- 
ग्चाणूरान्धनिषूदनः ॥ १०१ ॥ 

पलपुष्पफलादिभिः भक्तेमात्रसमर्षितेः सुखेन रभ्यत 

इति सुखभः । “पत्रेषु पुष्पेषु फटेघु॒तोयेष्वक्री तरभ्येषु 
सदैव सत्सु । भक्येकरृभ्ये पुरुषे पुराणे मुक्यै कथं न 
क्रियते प्रयल्नः * इति महाभारते । शोभनं व्रतयति भुङ्ख 
भोजनान्निवतेत इति वा सुव्रतः । अनन्याधीनसिद्धित्वात् 

सिद्धः । सुरशात्रव एवास्य सात्रवः; तान् जयतीति शतु 

जित् सर भ शचुतापुनः त नि 
रोहति सर्वेषामुपरि वतेत इति न्यग्रोधः; प्रषोदरादित्वात 
हकारस्य धकारादेशः; सवोणि भूतानि न्यक्करृय निज- 

मायां व्रणोति निरुणद्धीति वा । अम्बरादुद्रतः कारणत्वेनेति 



१६४ श्रीविप्णुसहखनाम- 

उदुम्बरः; प्रषोदरादित्वादेवोकारादेशः ; यद्वा. उदुम्बरम- 
नायम् ; तेन तदात्मना विन्धं पोषयन् उदुम्बरः, ‹ उर्व 

अन्नाद्युदुम्वरम् ' इति श्रतेः; न्यप्रोधोदुम्वर इद्यत्र वि- 

समगैटोपे संधिराषः । श्वोऽपि न स्थातेति अश्वत्थः । 

परषोदरादित्वादेव सकारस्य तकारादेशः ; ‹ उध्वमूरोऽवा- 

क्शाख एषोऽश्वत्थः सनातनः ' इति श्रुतेः, ° ऊध्वेमूर- 

मधःराखमनश्वस्थं प्राहुरव्ययम् † इति स्मरतेश्च । चाणूरना- 

मानमन्ध्रं निपूदितवानिति चाणुरान्ध्रनिषृदनः || 

^^ [स 

सहस्राचिः सप्तजिहः 

सेधाः सप्तवाहनः । 
~ क चिर व 

असमूतिरनघोऽचिन्त्यो 

अयक्रद्धयनारानः। १०२॥ 

सहस्राणि अनन्तानि अचीषि यस्य सः सहस्रार्चिः, 

: दिवि सूयसहस्रस्य ` इति गीतावचनात् । सप्र जिह 

अस्य सन्तीति सप्रजिहः, “काटी करारी च मनोजवा च 

सुखाहिता या च सुधूख्रव्णां । स्फुलिङ्गिनी विन्धरुची च 

देवी ठेखायमाना इति सप्र जिह्वाः" इति श्रुतेः। सप्र 

एधांसि दीप्रयोऽस्येति सप्रेधाः अभिः, पसप्रते अन्ने स- 



सोत्रभाप्यम् । १३९ 

मिधः सप्र जिह्वाः ' इति मन्व्रवणान् । सप्र अश्वा वाहना- 
न्यस्यति सप्वाहनः ; सप्तनामेकोऽन्रौ बाहूनमस्येति वा. 
* एकोऽ वहति सप्तनामा ' इति श्रुते. । मू्तिवनरूपं 

धारणसरमर्थं चराचरलक्षणम् , ‹ ताभ्योऽभितप्ताभ्यो मू्तिर- 
जायत ` इति श्रतेः; तद्रहित इति अमूतिः ; अथवा, देह्- 

सस्थानलक्षणा मूधिताङ्गावयवा मूति.; तद्रहितः इति अ- 

मूतिंः । अघं टु.ख पापं चास्य न विदयते इति अनघः | 

प्रमात्रादिसाक्षित्वेन सवप्रमाणागोचरत्वात् अचिन्त्यः; अ- 

यमीदृड इति विश्वप्रपच्चविलशक्षणत्वेन चिन्तयितुमश्चक्य- 

त्वात् अचिन्त्यः । असन्मागवर्तिनां भयं करोति, भक्तानां 

भयं कृन्तति कृणोतीति वा भयकृत् । वणौश्रमाचारवतां 
भयं नाशयतीति भयनाशनः; ‹ बणोश्रमाचारवता पुर्- 

षेण परः पुमान् । विष्णुराराध्यते पन्था नान्यस्तत्तोषका- 

रकः ` इति परारारव चनात् |; 

8 ति 

अजणुङ्ेटत्क्रराः स्थूला 

गुणथ्रत्नियैणो महान । 
अधूलः स्वधूतः स्वास्यः 

+ अ + ८ 

प्राग्वा वरावधेनः | १०३॥ 



१४० श्री विष्णुसदहस्रनाम- 

सौक्म्यातिचयशाङित्वात् अणुः, ‹ एषोऽणुरात्मा चतसा 
वेदितव्यः” इति श्रुतेः । ब्रहत्ादरंदणस्वाच ब्रह्म बृहत् › ` म- 

हतो महीयान् ` इति श्रुतः । * अस्थूलम् ` इव्यादेना द्रव्यत्वप्र- 

तिषेघात् कृङः । स्थूलः इति उपचर्यते सवात्मत्वात । सत्वर- 

जस्तमसां सष्टिस्थितिर्यकमेसवधिष्ठातत्वात् गुणभत् । वस्तुतो 

गुणाभावात् निगणः. * केवखो निगुणश्च ` इति श्रुतेः । शब्दा- 

दिगुणरदहितत्वान् निरतिक्षायसुक्ष्मत्वात् निलयशुद्धसवंग- 

तत्वादिना च प्रतिबन्धकं धर्मजातं तकंतोऽपि यतो वक्तु 

न उाक्यम् अत एव महान् । “ अनङ्गो ऽशब्दोऽ्रीरो ऽस्पशेश्च 

महाञ्छुचिः ' इति आपस्तम्बः । प्रथिव्यादीनां धारकाणामपि 

धारकत्वान्न केनचिद्धियत इति अधृत | यद्येवमयं केन 

घायेत इव्याशङ्कयाह-- स्वेनैव आत्मना धाय॑त इति 

स्वधरतः. “स भगवः कस्मिन्प्रतिष्ठित इति स्वे महिश्रि 

इति श्रतेः । शोमन पद्योदरतरताम्रमभिरूपतममस्यास्यमिति 

स्वास्यः; वेदात्मको महान् शब्दराशिः तस्य मुखान्निगेतः 

पुरुषार्थोपदेश्चाथमिति वा स्वास्यः, “ अस्य महतो भूतस्य ' 

इव्यादिश्चतेः । अन्यस्य वशिनो वं्ाः पाश्चात्त्याः; अस्य 

वराः प्रपच्चः प्रागेव, न पाश्चात्य इति प्राग्वंशः । वंशं 

प्रपञ्चं वर्धयन् छेदयन् वा वंश॒वधेनः ॥ 



स्तोत्रमाप्यम् । १४९१ 

नारभत्कधथितो योगी 

योगीराः सवेकामद्ः । 

आश्रमः मणः क्षामः 

सुपणों वायुवाहनः ॥ १०४ ॥ 

अनन्तादिरूपेण भुवो भारं वि्रन् भारभरत् | वेदादिभि- 

रयमेव परत्वेन कथितः, सर्वैः वेदेः काथत इति वा कृथि- 

तः, ` सर्वे वेदा यत्पदमासनन्ति' ‹ वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्य ` 

८ वेदे रामायणे पुण्ये भारते भरतषभ । आदौ मध्ये तथा 

चान्ते विष्णुः सवत्र गीयत * इति श्रतिस्मृयादिवचनेभ्यः: 

‹ सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम् इयाययुक्तम् ; 

किं तदध्वनो विष्णोव्यापनगीलस्य परमं पदं सतत्वमिलयाका- 

गयाम् इन्द्रियादिभ्य. सर्वेभ्यः परत्वेन प्रतिपाद्यते ‹ इन्द्रिये- 

भ्यः परा ह्यथ. ' इदयारभ्य, ` पुरुषान्न परं किचत्सा का- 

छठा सा परा गतिः इदयन्तेन यः कथितः सः कथितः । योा- 

गो ज्ञानम् , तेनैव गम्यत्वात् योगी ; योगः समाधिः, स हि 

स्वात्मनि सर्वदा समाधत्ते स्वमात्मानम् , तेन वा योगी । 

अन्ये योगिनो योगान्तरायेः हन्यन्ते स्वरूपातस्ममाद्यन्ति; 

अयं तु तद्रहितत्वात्तेषामीशः योगीशः । सवान् कामान् 



५४२ श्रीविप्णुसहस्रनाम- 

सदा ददातीति सवेकामदः „ ‹ फटमत उपपत्तः ` इति व्या- 

सेनाभिहितत्वान् । आश्रमवन् सर्वेषां संसारारण्ये भ्रमतां 

विश्रमस्थानत्वान् आश्रमः । अविवेकिनः सवान्संतापयतीति 

श्रमणः । क्षामा; क्षीणाः सवा. प्रजाः करोतीति क्षामः, 

तत्करोति तदाचष्ट ` इति णिचि पचाद्यचि कृते संपन्नः क्राम 

इति । शोभनानि पणौनि च्छन्दांसि संसारतररूपिणोऽस्ये- 

ति सुपणं ;, ‹ छन्दांसि यस्य पणीनि ` इति भगवद्वचनात् । 

वायुवेहति यद्धीया भूतानीति सः वायुब्राहनः, ° मीषास्मा- 

द्रात: पवते इति श्रुत : ॥ 

€ म भ अ 

धनुधेराो धयुवेदाो 

दण्डो दमयिता दमः। 
[स | ) 

अपराजितः सवंसहा 

नियन्ता नियमोभ्यमः। १०५ ॥ 

श्रीमान् रामो मह द्धनुधारयामासेति धनुधरः | स॒ एव 

दाशरथिः धनुर्वेदं वेत्तीति धनुर्वेदः । दमनं दमयतां दण्डः 
{ दण्डो दमयतामस्मि इति भगवद्वचनात् । तैवस्वतनरे- 
्द्रादिरूपेण प्रजा दमयतीति दमयिता । दमः दम्येषु 

दण्डकार्यं फलम् , तच्च स एवेति दमः। रात्रुमिः न पराजित 



# 

स्तात्रभाप्यम् । १४३ 

[क [कष ८ हः [क षे इति अपरानितः । सकवेकमसु समथं इति, सर्वान् शचन् 
= व ) € ५ न [त न सहत इति वा सवेसहः । सवान् स्वेषु स्वेषु कृयेषु व्यव- 

म्थापयतीति नियन्ता । न नियमो नियतिस्तस्य विद्यत इति 
अनियमः, सवनियन्तुः नियन्त्रन्तरामावान् । नास्य विद्यते 

५, ~ (“~ ^~ ५. ् यमो म॒ल्युरिति अयमः । अथवा. यमनियमो योगाङ्ग; त- 
द्रम्यत्ात्स एव नियमः यमः ॥ 

सस्ववान्सात््विकः सत्यः 

सल्यधमपरायणः | 
अभिप्रायः पियार्होऽ्ः 

मियक्रत्पीतिवधेनः ॥ १०६ ॥ 
( ~ _ 0 (~ + [३ ५ | उ 
गोयेवीयादिकं सत्वमस्येति सच्चवान् । सत्व गुणे प्रा- 

घान्येन स्थित इति साच्िकः । सत्यु साधुत्वात् सत्यः । 

मये यथाभूताथकथने घर्म च चोदनालक्षणे नियत इति 
सत्यघमपरायणः | अभिप्रेयते पुरुषाथकाह्िभि :, आभि- 

मुख्येन प्रखयेऽस्मिन्परैति जगदिति वा अभिप्रायः । प्रियाणि 

इष्टान्यरह तीति प्रियाहः, ° यद्यदिष्टतमं के यच्चास्य दयितं 

गृहे । तत्त द्वुणवते देयं तदेवाक्षयमिच्छता ` इति स्मरणात् । 

स्वागतासनप्ररांसाघ्यपाद्यस्तुतिनमस्कारादिभिः पूजासाघनेः 



१५४ श्रीविप्णुसह् छनाम- 

पूजनीय इति अहैः । न केवरं प्रियाहं एव, किंतु स्तु- 

त्यादिभिः भजतां प्रियं करोतीति प्रियक्रत् । तेषामेव प्रीतिं 

वर्धयतीति प्रीतिवधनः ॥ 

विहायसगतिल्यानतिः 

खुरखचिह्तसुग्वि खः । 

रविर्विरोचनः सयः 

सविता रविलोचनः १०५ ॥ 

विहायसं गतिराश्रयोऽस्येति विहायसगतिः, निष्णुपदम् , 

आदिलयो वा| स्वत एव दयोतत इति ज्योतिः, नारायणः 

पर ज्योतिः ` इति मन््रवर्णान् | खोभना रुचिर्दीपिरिच्छा 

वा अस्येति सुरुचिः । समस्तदेवतोदेशेन प्रवृत्तेष्वपि कमसु 

हुतं मुद्ध भुनक्तीति वा हुतभुक् । सवत्र वतमानत्वात्, 

त्रयाणां छोकानां प्रमुत्वाद्रा विञ्ुः। रसानादत्त इति रिः 

आदिलयात्मा । विविधं रोचत इति विरोचनः । सूतः सुव- 
तेवा सूयशव्दो निपाते, ˆ राजसूयसूय ' इति पाणिनिव- 
चनात् मूयेः । सवख जगतः प्रसविता सविता; "रसानां 

च तथादानाद्रषिरियभिघीयते । प्रजानां तु प्रसवनात्सवि- 
तेति निगद्यते ` इत्ति विष्णुध्मोत्तिरे । रविर्छोचनं चक्षुरस्येति 



स त्रभाप्यम् । १४५ 

रविलोचनः; “ अभि्मुधा चक्षुषी चन्द्रसूर्यौ ` इति श्रुतेः ॥ 

अनन्तो हनमुग्भोक्ता 

सखुग्वदो नैकजोऽग्रजः! 
@ (^ (^ 

अनिविण्णः सदामषी 

त्ोकाधिषछानमद्धतः ॥ १०८ ॥ 

नियत्वात्सवगतत्वान् देरकारपरिच्छेदामावान् अनन्तः; 

ोषरूपो वा । हुतं भुनक्तीति हुत् । प्रकृतिं भोग्याम् 

अचेत्तनां मुङ्क इति, जगत्पाखयतीति वा भोक्ता । भक्तानां 

सुखं मोक्षलक्षणं ददातीति सुखदः; असुखं यति खण्डय- 

तीति वा असुखद्ः । धमगुप्रये असक्रज्ञायमानत्वात् 

नेकजः । अभ्रे जायत इति अग्रनः दिरण्यगभः, ‹ हिरण्यगभः 

सुङ्नवतेताप्रे * इयादिश्रुतेः । अवाप्रसवेकामत्वाद्प्राप्निहेत्वभा- 
वान्नर्वेदोऽस्य नास्तीति अनिर्विण्णः । सतः साधून आभि- 

मुख्येन स्ष्यते क्षमत इति सदामषीं । तमनाधारमाधार- 

मधिष्ठाय बयो लोकास्तिष्ठन्ति इति खोकाधिष्ठानं त्र्य । 

अद्धुतत्वात् अद्भुतः, “श्रवणायापि बहुभिर्यो न रभ्य 

शयुण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः । आश्चर्यो वक्ता कुशलो- 

ऽस्य र्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः ` इति श्रतेः । 

५ 1: 1: 10 



१४६ श्रीविषप्णुसहख्नाम- 

- आश्चयवत्पत्यति कश्चिदेनम् ` इति भगवद्रचनाच्च | स्वरू- 

परशक्तिव्यापारकार्यैः अद्भूतत्वाद्रा अद्भुतः ॥ 

सनात्सनातनतमः 

कपिटः कपिरप्ययः । 

स्वस्तिदः स्वस्तिक्रत्स्वस्ति 

स्वस्िश्चुक्स्वस्िदक्िणः ॥ १०९ ॥ 

सनात् इति निपातः चिराथवचनः। कालश्च परस्यैव 

विकत्पना कापि | :परस्य ब्रह्मणो रूपं पुरुषः प्रथमं द्विज । 

व्यक्ताव्यक्त तथैवान्ये रूपे कार्स्तथापरम् ` इति विष्णु- 
पुराणे । सवैकारणत्वान् विरिच्वादीनामपि सनातनाना- 

मतिश्चयेन सनातनस्वात् सनातनतमः । बवडबानछख्स्य 

कपिलो वणे इति तद्रूपी कपिलः ¦ कं जरं रद्िमभिः 

पिवन कपिः सूयः; कपिः वराहो वा, (कपिवंराहः भ्र 

छश्च ` इति वचनात् । म्रख्ये अस्मिन्नपियन्ति जगन्तीति 

अप्ययः । 

इति नास्रां नवम रात विद्ेतम् ॥ 

भक्तानां स्वस्ति मङ्गलं ददातीति स्वस्तिदः | तदेव 

करोतीति स्वस्तिकृत् । मङ्गरुस्वरूपमात्मीयं परमानन्दल- 



स्तोत्रमाप्यम् । १४७ 

क्रणं स्वास्ति । तदेव भुङ्ख इति स्वस्तिर् ; भक्तानां मङ्गलं 
म्बस्ति मुनक्तीति वा स्वास्तयुक् । स्वस्िरूपेण दश्रत 
वर्धते, स्वम्ति दातु समथं उति वा स्वस्तिदक्षिणः । अथ- 

वा, दक्निणब्द आङुकारिणि वतेते; शीघ्रं स्वम्ति दातुम् 

अयमेव समर्थं इति, यस्य स्मरणादेव सिध्यन्ति सवेसि- 

द्वयः, स्मरते सकरुकल्याणमभाजन यत्र जायते । पुर- 

षस्तमजं नियं व्रजामि शरणं हरिम् || स्मरणादेव कृष्ण- 

स्य पापसघातपखरम् । चतधा मेदमायाति गिरिवेज्रहतो 

यथा ` इलयादिवचनेभ्यः ॥ 

४ ध [क (~~ 

अरौद्रः कुण्डलीं चक्री 
[क (^ ॥ विक्रम्य्ूजिनरासनः। 

[किम 

चाब्दानिगः रखाव्दसदः 
० = ¢ (~ 9 

रिठारः रावरोकरः॥ ११० ॥ 

< > भ न | भ “ 

क्म रौद्रम्, रागश्च रोद्रः, कोपश्च रौद्रः; यस्य रोद्रतरय 

नास्ति अवाप्रसवकामत्वेन रागद्रेषादेरभावात् अर्द्रः । शेष- 

रूपभाक् कुण्डली सहखरांुमण्डलोपमकुण्डलधारणाद्रा ; यह्वाः 

सांख्ययोगात्मके कुण्डटे मकराकारे अख स्त इति कुण्ड- 

ली । समस्तलोकरक्ार्थं मनम्तत्तवात्मकं सुदरोनाख्यं चक्र 



१४८ श्रीविषप्णुसह् सनाम- 

धत्त इति चक्री, : चल्स्वरूपमलयन्तं जवेनान्तरितानलम् । 

चक्रस्वरूप च मनो धत्ते विष्णुः करे स्थितम् इति 

विष्णुपुराणवचनान् । विक्रमः पादविक्षेपः, रोय वा; द्य 

च शेषपुरुषेभ्यो विरक्वणमस्येति विक्रमी । श्रुतिस्मृतिलक्ष- 

णमूजितं शासनमस्येति ऊ्जित्ञासनः ` श्रुतिस्मृती ममेवा- 

ज्ञ यस्ते उदक्य वर्ते ¦ आज्ञाच्छेदी मम द्वेषी मद्भक्तोऽपि 

न वैष्णवः ` इति भगवदरचनान् । खछब्दप्रवरत्तिहेतूनां जाया- 

दीनामसंभवान् शब्देन वक्तुमदक्यत्वान् शब्दातिगः, ° य- 

तो वाचो निवसन्ते । अप्राप्य मनसा सह ` ‹न खाव्दगोचर 

यस्य योगिध्येयं पर पदम् ` इद्यादिश्रुतिस्म्ृतिभ्यः । सर्वे वेदाः 

तात्पर्येण तमेव वदन्तीति सब्दसहः ; ` सर्वे वेदा यत्पद- 

मामनन्ति इति श्रुतेः ‹ वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यः ' इति स्मृते- 

श्च | तापत्रयाभितप्तानां बिश्रामस्थानत्वात् शिशिरः । स- 

सारिणामात्मा रा्वरीव दावरी; ज्ञानिनां पुनः संसारः श- 

वैरी; तामुभयेषां करोतीति शवेरीकरः, °या निहा सर्वमू्- 

तानां तस्यां जागतिं संयमी । यस्यां जाप्रति भूतानि सा 

निचा पदयतो मुनेः इति भगवहचनात् ॥ 

अक्रूरः पेचालो दका 
दक्चिणः ्चमिणां वरः| 



४, 

सत्रमाप्यसम् । १४९ 

विढत्तमो वीतभयः 

पुण्यश्रवणकीतेनः ॥ १११ ॥ 

क्रौं नाम मनोधर्मः प्रकोपजः आन्तरः संतापः साभि- 

निवेशः ; अवाप्रसमस्तकामत्वात्छामामावदेव कोपाभावः; 

तस्मत्कौयेमस्य नास्तीति अकरः। कर्मणा मनसा वाचा व- 

पुषा च सोभनत्वात् पराः । प्रबद्धः गक्तः रसीघ्रकारी च 

दक्षः, त्रयं चेतत् परस्मिन्नियतमिति दक्षः ¦ दक्षिणशब्दस्या- 
पि दक्ष एवाथः, पुनरुक्तिदोषो नास्ति, उब्दमेदान् ; अथवा, 

दक्षते गच्छति, हिनस्तीति वा दक्षिणः, ‹ दक्ष गतिहिंसन- 

योः ` इति घातुपाठान । क्षमावतां योगिनां च प्रथिव्यादी- 

नां भारधारकाणां च श्रेष्ठ इति क्षापेणां वरः । “क्षमया 

प्रथिवीसम : इति वात्मीकिवचनान्; ब्रह्याण्डमखिरं व- 

हन् प्रथिवीव भारेण नार्दित इति प्रथिव्या अपिवरो बा ; 

क्षमिणः राक्ताः; अयं तु सव्रेशक्तिमच्वात्सकटाः क्रियाः क- 

तु क्षमत इति वा क्षमिणां वरः । निरस्तातिश्चयं ज्ञान स- 

वंदा सवेगोचरमस्यास्ति नेतरेषामिति विद्रत्तमः । वीतं चि- 
गतं भयं सांसारिकं संसारलक्षण वा अम्येति वीतभयः, 

सर्वेश्वरत्वान्नियमुक्तत्वाच्च । पुण्यं पुण्यकरं श्रवणं कीतेनं 

चास्येति पुण्यश्रवणकीतेनः, ८य इदं छणुयान्नित्यं यश्चापि 



१५० श्रीविष्णुसहस्रनाम- 

परिकीतेयेन् । नाद्युमं प्राप्रयाक्िचित्सोऽसुत्रह च मानवः ` 

इति श्रवणादि फर्क्चनान् ॥ 

उत्तारणो दुष्कृतिहा 

पुण्यो दुःस्वञ्ननारानः। 

वीरहा रक्षणः सन्नो 

जीवनः पथेवस्थिलः ॥ ११२ । 

संसारसागरादुत्तारयतीति उत्तारणः । दुष्कृती: पाप- 

संजिता; हन्तीति दुष्कृतिहा पापकारिणस्तान्हन्तीति वा 

दुष्करतिहा । स्मरणादि ऊुवेतां सर्वेषां पुण्यं करोतीति, 
सर्वेषां श्रुतिस्मृतिलक्षणया वाचा पुण्यमाचष्ट इति वा 

पुण्यः । भाविनोऽनथस्य सूचकान दुःस्वप्रान नाश्ययति 

ध्यातः स्तुतः कीतितः पूजितश्धेति दुःस्वग्मनाङनः । विवि- 

धाः संसारिणां गतीः मुक्तिप्रदानेन हन्तीति वीरहा । सत्व 
गुणमधिष्ठाय जगतच्रयं रक्षन् रक्षणः; नन्यादितवाकतरि 

स्युः । सन्मागेवतिनः सन्तः ; तद्रूपेण विद्याविनयब्रद्धये स 

एव॒ वतेत इति सन्तः । सवी: प्रजाः प्राणरूपेण जीवयन् 

जीवनः । परितः सवैतो बिन्धं व्याप्यावस्थित इति 

पयेवसथितः ॥ 



स्तोत्रभाप्यम् | १५१ 

अनन्तरूपोऽनन्तओ्री- 

जिंनमन्युमेयापः । 
चतुरस्रो गभीरात्मा 

विदिरो व्यादिरो दिराः। ११३॥ 

अनन्तानि रूपाण्यस्य विश्चप्रपञ्चरूपेण स्थितस्येति अ- 

नन्तरूपः । अनन्ता अपरिमिता श्रीः परशक्तिरस्येति अन- 

न्तश्रीः, ‹ परास्य शक्ति्विविधेव श्रूयते ' इति श्रुतेः । मन्युः 

क्रोधो जितो येन सः नितमन्युः । भयं संसारजं पुंसामप- 

त्रन् भयापहः । न्यायसमवेतः चतुरश्रः, पुंसां कमानु- 
रूपं फट प्रयच्छतीति । आत्मा स्वरूपं चित्तं वा गमीर् प- 

चिचच्छत्तमशक्यमस्येति गभीरात्मा । विविधानि फटानि 

अधिकारिभ्यो विशेषण दिशतीति विदिशः । विविधामाज्ञा 

शक्रादीनां कवन व्यादिशः । समस्तानां कर्मणां फलानि 

दिरान् वेदात्मना दिश्चः॥ 

अनादिभरशैवो लश््मीः 

सुवीरो रचिराङ््दः । 
जननो जनजन्मादि- 

भीमो भीमपराक्रमः । ११४॥ 



१५२ श्रीविप्णुसद्स्लनाम - 

आदिः कारणमस्य न विद्यत इति अनादिः; सवेका- 

रणस्वात् । भूराधारः, भुवः सवेभूताश्रयत्वेन प्रसिद्धाया 
भूम्याः, भुवोऽपि भूरिति भूभुवः । अथवा, न केवर्मसौ 

भूः सुवः, खक््मीः शोभा चति भुवो रक्ष्मीः । अथवा, 

भूः भूलोकः ; भुवः सुवर्खेकः; छक्ष्मीः आत्मविद्या, 

‹ आत्मविद्या च देवि त्वम् ' इति श्रीस्तुतो । भूम्यन्तरिश्चयोः 

सोभेति वा भूयो लक्ष्मीः । शोभना विविधा इरा गतयो 

यस्य सः सुवीरः ; शोभनं विविधम् इर्ते इति वा सुवीरः । 

रुचिरे कल्याणे अङ्गदं अस्यति रुचिराङ्गदः । जन्तून् जनयन 

जननः; ल्युद्धौ बहुख्ग्रहणात्कतेरि स्युट् प्रयः प्रयोगव- 
चनादिवत् । जनस्य जनिमतो जन्म उद्धवः तस्यादिः मूल- 
कारणमिति जनजन्मादिः । मयहेतुत्वात् भीमः, ° भीमाद- 

योऽपादाने ' इति निपातनात् , ‹ महद्भयं वज्रमुद्यतम् ` इति 

्रुतेः। असुरादीनां मयहेतुः पराक्रमो ऽस्यावतारेष्विति भीम- 

पराक्रमः ॥ 

आधारनिलयोऽधाता 

पुष्पटासः प्रजागरः। 
४ 

ऊध्वेगः सत्पथाचारः 

प्राणदः पणवः पणः ॥ ११५. ॥ 



सोत्तभाप्यम् । १८५३ 

प्रथिव्यादीनां पच्वभूतानामाघाराणासाधारत्वान् आधा- 

रनिक्यः । स्वात्मना धृतम्यास्यान्यो धाता नास्तीति 

अधाता; ` नद्य॒तच्च ` इति ` समासान्तविधिरनियः' इति 

कप्प्रययाभावः । संहारसमय सवाः प्रजाः धयति पिवतीति 

वा ध्राता; धेट् पाने, इति धातुः । मुकुलात्मना स्थितानां 

पुष्पाणां हासवन् प्रपच्चरूपेण व्िकासोऽस्येति पुष्पहासः । 
निय प्रबुद्धस्वरूपत्वान् प्रकर्षण जागर्तीति प्रजागरः । सर्वे- 

षामुपरि तिष्ठन उष्वंगः । सतां कर्माणि सत्था: ; तानाचं- 

रयेष इति सत्पथाचारः । मतान परिक्षित्मथ्रतीन् जीवयन 

प्राणदः । प्रणवो नाम परमात्मनो वाचक ओंकारः; तद्- 

भेदोपचारेणायं प्रणवः । पणतिन्यवहारार्थः; तं कुवेन 

पणः, ` सवोणि रूपाणि विचि धीरो नामानि कृत्वाभि- 

वद्न्यदास्ते' इति श्रतेः; पुण्यानि सर्वाणि कर्माणि 

पण॒ सगृह्याधिकारिभ्यः तत्फलं प्रयच्छतीति वा लक्षणया 

पणः ॥ 

प्रमाण प्राणनिलयः 

प्राणभरत्प्राणजी वनः 

नत्वं तत्वविदेकात्मा 

जन्मयत्युजरातिगः ॥ ११६ ॥ 



१५४ श्रीविष्णुसहस्रनम- 

प्रमितिः संवित्स्वयप्रभा प्रमाणम्; प्रज्ञानं ब्रह्म ' इति 

श्रतेः । ‹ ज्ञानस्वरूपमलयन्तनिर्मक परमार्थतः । तमेवा्थ- 

स्वरूपेण च्रान्तिद्रोनतः स्थितम ` इति विष्णुपुराणे । प्राणा 

इन्द्रियाणि यत्र जीवे निीयन्ते तत्परतन्बत्वात्, देहस्य 

धारकाः प्राणापानादयो वा तस्मिन्निरीयन्ते, प्राणितीति 

प्राणो जीवः परे पुंसि निखीयत इति वा प्राणान् जीवांश्च 

संहरन्निति चा प्राणनिखय! । पोपयन्नन्नरूपेण प्राणान् प्राण- 

भृत् प्राणिनो जीवयन् प्राणा ख्ये: पवने: प्राणजीवनः, “न 

प्राणेन नापानेन मर्या जीवति कश्चन । इतरेण तु जीषन्ति 

यस्मिन्नेताबुपाभ्चितो ' इति मन्त्रवणात् । तच्छं तभ्यममृतं सलं 

परमाथ: सतचवमिव्येते एकाथवाचिनः परमाथंसतो ब्रह्मणो 

वाचकाः शाब्दाः । तत्तवं स्वरूप यथावद्वेत्तीति त त्ववपित् | 

एकश्चासावात्मा चेति एकात्मा, {आत्मा वा इदमेक एवाग्र 

आसीन् ` इति श्रतेः, ^ यचाप्रोति यदादत्ते यच्चात्ति विषया- 

निह । यच्चास्य संतता भावस्तस्मादात्मेति गीयत इति 

स्मृतेश्च । जायते अस्ति वधते विपरिणमते अपक्षीयते 

नश्यति ' इति षड़्मावविकारानतीलय गच्छतीति जन्पमृत्यु- 

जरातिगः, न जायते भ्रियते वा विपत्" इति मन्त्र 

वणोत् ॥ 



स्तोचभाप्यम् । १५५. 

९ 
भ्रूखुवःस्वस्तस्स्नारः 

सविता प्रपितामहः) 

यज्ञो यज्ञपतियेञ्वा 

यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः ॥ ११७ ॥ 

भूभुवःस्वःसमाख्यानि त्रीणि व्याद्रतिरूपाणि ज्युकाणि 
त्रयीसाराणि वहूचा आहुः ; तेहोमादिना जगच्रचं तरति. 

पवते वेति भूभवःस्वस्तर् ; “अग्नो प्रास्ताहुतिः सम्यगादिः 

लयमुपतिष्ठते । आदियालायते ब्ृष्िवृष्रेरन्नं ततः प्रजाः ` इति 

मनुवचनान ; अथवा, भूभुवःस्वःसमाख्यखोकत्रयसंसारवृक्ष 

भूभुव {स्वस्तरूः ; भूभुव :स्वराख्यं खोकञ्नय बृक्षबद्रयाप्य ति- 

प्रतीति वा भूभवःस्वस्तरः । संसारसागरं तारयन् तारः, 

प्रणवो बा । सवैम्य छोकस्य जनक इति सपिता । पिताम- 

हस्य ब्रह्मणोऽपि पितेति प्रपितामहः । संगन्ता यज्ञः; यज्ञा- 

नां पाता, स्वामी वा यत्गपतिः, ` अयं दहि सवयज्ञानां मो- 

त्ता च प्रभुरेव चः इति भगवद्वचनात् । यजमानात्मना 

तिष्ठन यज्वा । यज्ञा अङ्खगान्यस्येति वराहमूतिः यज्ञाङ्कः ; 

वेदपादौ युपद: कतुहस्तच्चितीमुखः । 
अग्रिजिह्ो दभरोमा ब्रह्मरीर्षो महातपाः ॥ 



१५६ श्रीविष्णुसदस्रनाम- 

अहारावेक्षणो दिव्यो वेदाङ्गश्रुति मूषणः । 
आज्यनासः श्ुवतुण्डः सामघोषस्वनो महान ॥ 

धससलयमयः श्रीमान्कमविक्रमसत्करियः । 
प्रायश्चित्तनखो घोरः पञ्युजानुमंहाभुजः ॥ 
---- चन्वो भ अ फटवीजमहौर्षा धि उदराचन्ो होमटिङ्गः फट्वीञ ; । 
वाद्यान्तरात्मा मन्त्ररिफाग्विक्रेतः सोमरोणितः ॥ 

वेदस्कन्धः हविगेन्धो हन्यकव्यातिवेगवान् । 
प्राग्वंशकायो द्युतिमान्नानादीक्षाभिरचतः ॥ 

दक्षिणाट्दयो योगी महासच्रमयो महान् । 

उपाकर्मोठरुचकः प्रवग्यावतमूषणः ॥ 
(ए = (~ क गुद्योपनि 

नानाच्छन्दोगतिपथो षदासनः । 
छायःपनीसहायो वे मेरुश््रङ्ग इवोच्छ्रितः ॥ 

इति हरिवंशे । 

फलहे तु भूतान्यज्ञान् वाहयतीति यज्ञवाहनः ॥ 

यन्भ्व यज्ञकर दज्ञी 
यज्ञश्युग्यज्ञसाधनः | 

यज्ञान्तकरव्यज्ञगुद्य- 

मन्रमन्नाद ख्व च| ११८ ॥ 
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यज्ञं विभति पातीति वा यज्ञभृत् । जगद्ादौ तदन्त च 

यज्ञं करोति, कृन्ततीति वा यज्ञकृत् । यज्ञानां तत्समाराध- 

नात्मनां दोषीति यज्ञी । यज्ञं मुङ्क, सुनक्तीति वा यज्ञभुक् । 

यज्ञाः साधन तस्पराप्राविति यज्ञसाधनः । यज्ञस्यान्तं फटग्रा- 

प्रि कवन यज्ञान्तकृत्; वेप्णवीक्क्दांसनेन पु्णाहुलया पूर्ण 
ग . 

कृत्वा यज्ञसमाप्नि करोतीति वा यज्ञान्तक्रत् । यज्ञानां 

गुह्य ज्ञानयज्ञः, फटाभिसंधिरहिता वा यज्ञः; तदमेदो- 
पचारान ब्रह्म यज्ञगुह्यम् । अद्यते अत्ति च भूतानीति अन्न- 
म् । अन्नमत्तीति अन्नादः । सवै जगदन्नादिरूपण मोक्त- 

भोग्यासकमेवेति दद्नेयितुमवकारः ; च-शब्दः सवेनाञ्नामेक- 

स्मिन्परम्मिन्पुंसि समुच्चिदय घरत्ति दशयितुम ॥ 

आत्मयोनिः स्वयंजानो 

वैखानः सामगायनः । 

देवकीनन्दनः स्रष्टा 

स्ितीदाः पापनादानः॥ ११० ॥ 

आत्मेव योनिरूपादानकारणं नान्यदिति आत्पयानिः । 

निमित्तकारणमपि स एवेति दशयतु स्वयंजातः इति; 

प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादष्टान्तानुपरोधान्' इटयत्र म्थापितमुभ- 
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य कारणत्वं हरेः । विदोषेण खननान् वेखानः , धरणीं वि 

पण खनित्वा पाताल्वासिन हिरण्याक्चं वाराहं रूपमास्थाय 

जघानेति पुराणे प्रसिद्धम । सामानि गायतीति सामगा- 

यनः । देवक्याः सुतो देवकीनन्दनः । “ज्योतींषि छु 
कराणि च यानि छोके चयो खकरा खोकपालखख्जयी च । 

त्रयोऽन्नयश्चाहुतयश्च पञ्च सर्वे देवा द्वकीपुत्र एव इति 

महाभारते । सष्ठ सर्वलोकस्य । क्ितेभूमेरीशः क्षितीशः 

द्दारथात्मजः । कीर्तितः पूजितो ध्यातः स्मृतः पापरारि 

नाश्चयन् पापनाशनः; ' पक्षोपवासाद्यत्पापें पुरुषस्य प्रण- 

उयति । प्राणायामरतेनैव तत्पापं नयते चरणाम् ॥ प्राणा- 

यामसहख्ेण यत्पापं नदयते नृणाम् । क्षणमात्रेण तत्पापं 

हरेध्यानासमणदयति ` इति वबृद्धश्यातातपे ॥ 

उाङ्खभ्ृन्नन्द्को चक्री 

राङ्गधन्वा गदाधरः । 
रथाङ्पाणिरक्षोभ्यः 

सवेपरहरणायुधः। 
सवेप्रद्रणायुधों नमः ॥ {२० | 

पाज्चजन्याख्यं भूताद्यहं कारात्मक राद्ध बिभ्रत शङ्ख- 
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भृत् । विद्यामयो नन्दकाख्योऽसिरस्यति नन्दकी । मन- 
स्तत््वात्मक सुददनाख्यं चक्रमस्याम्तीनि. संसारचक्रमस्या- 

ज्या परिवतेत इति वा चक्री । उन्द्रियादयहकारात्मकं 

शाङ्ग नाम धनुरस्यास्तीति शाङ्धन्वा । ` धनुषश्च ` इति 

अनङ् समासान्तः । वुद्धितत््वाद्मिकां कोमाद्की नाम गदां 

वहन् गदाधरः । रथाङ्गं चक्रमस्य पाणो स्थितमिति रथा- 

ङ्पाणिः । अत एव अराक्यक्षामणः इति अक्चाभ्यः। कवलम 

एत्तावन्यायुधान्यस्यति न नियम्यते, अपि तु सवाण्येव 
प्रहरणान्यायुधान्यस्येति सवपरहरणायुधः, आयुघत्वेनाप्- 

सिद्धान्यपि करजार्दन्यस्यायुधानि मवन्तीत्ति | अन्ते सवे- 

प्रहुरणायुध इति व चनं सयसकस्पत्वन सर्वेश्वरत्वं दञेयितुम् , 

+ एष सर्वेश्धरः ' इति श्रुतेः । द्विवचनं समाप्रिं योतयति । 
ञ्घ्कारश्च मङ्गटाथेः, स्ध्कारश्चायजब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः 

पुरा । कण्ठं मित्वा विनियतो तस्मान्माङ्गलिकावुमौ ` इति 

वचनात् | अन्ते :नमः' इत्युक्त्या परिचरणं छतवान् , 

‹ भूयिष्ठां ते नमउक्तिं व्रिधेम' इति मन्त्रवणीत् । ° धन्यं 

तदेव ठयं तन्नक्नव्रं तदेव पुण्यमहः। करणस्य च सा 

सिद्धियत्र हरिः प्राङ् नमस्करियतेः इति च । प्रागिव्युप- 

क्षणम् , अन्तेऽपि नमस्कारस्य रिष्टेराचरणान् । नमस्कार- 



१६० श्रीविष्णु सहस्लनाम- 

फट प्रागेच दरदितम- 

एकोऽपि कृष्णे सुकृतः प्रणामो दशाश्वमेधावभ्रथेन तुल्यः | 

दराश्वमेधी पुनरेति जन्म कृष्णप्रणामी न पुनभ॑वाय ॥ 

अतसीपुष्पसकारा पीतवाससमच्युतम् | 

ये नमस्यन्ति गोविन्दं न तेषां वियत भयम् ॥ 

खोकत्रयाधिपतिमप्रतिमप्रभाव- 
मीषतस्मणम्य हिरसा प्रभविष्णुमीरम् । 

जन्मान्तरम्रटयकत्पसहखजात- 

मायु प्ररान्तिमुपयाति नरस्य पापम् ।॥ इति ॥ 

इति नाख्नां द्रम रात विच्रुतम् ॥ 
# {~ © (~ क मद्ात्मन 

इतीदं कौनेनीयस्य कदावस्य महात्मनः | 
+ # क क क ^ (^ 

नान्ञा सहस दद्त्यानासद्ाषण प्रक्ाानतम् ॥ 

इतीदम् इवयनेन नमसह खन्यूनानतिरिक्तसुक्तमिति दश- 

यति दिव्यानामप्राक्ृतानां नाम्नां सहसखं प्रकीतितमिति वदता 

प्रकारान्तरेणापि संख्यो पपत्तिदेर्दिता । प्रक्रमे “किं जप- 

न्मुच्यते जन्तुः ` इति जपशब्दोपादानात् कियत् इव्यने- 

नापि विविधजपो छक््यत । उच्चोपांट्युमानसलक्षणसििधो 

जपः ॥ 
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# १ य् # | पारिकीलेयत् 

य इद् श्रुणुयान्ित्य यख्ापि परिकीतेयत् । 

नाड्य म प्राप्नुयात्किचित्सोऽखुचेह च मानवः 

य इदं शृणुयान् इयादिः स्पष्टाथः । परखोकप्राप्रस्यापि 

ययात्तिनहुषादिवदञ्चुभग्राप्य भावं सूचयितुम् अमुत्र इव्युक्तम् ॥ 

वेदान्तगो ब्राह्मणः स्या- 

त्क्ष्ियो विजयी भवेत् । 
वेदयो धनसम्बद्धः स्या- 

च्छद्र सुखमवाप्नुयात् ॥ १२३॥ 

बेदान्तानामुपनिषदाम्थं ब्रह्म गच्छयवगच्छतीति बदा- 

न्तगः । ‹ किं जपन्मुच्यते जन्तुजन्मसंसारबन्धनात् ' इति 

वचनात् जपकमणा साक्षान्मुक्तिराङ्कायां कमणां साक्षा 

नमुक्तिदहेतुत्वं नास्ति, ज्ञानेनैव मोश्च इति दरौयितु वेदान्तगो 
ब्राह्मणः स्यात् इत्युक्तम् । कमणां त्वन्तःकरणङुद्धिद्रारण 

मोक्षदे तुत्वम् ; 
कषायपक्तिः कमोणि ज्ञानं तु परमा गतिः । 
कषाये कमभि: पक्वे ततो ज्ञानं प्रबतेते ॥ 

नियं ज्ञान समासाद्य नरो बन्धास्ममुच्यते । 
धमीस्सुखं च ज्ञाने च ज्ञानान्मोक्षोऽधिगम्यते ॥ 

=. 41 



१६२ श्रीविप्णुसहस्रनाम- 

योगिनः क्म कुवन्ति सङ्खं यक्त्वात्मुद्धये 
कमणा वध्यते जन्तुर्धिद्येव विमुच्यते ॥। 

तस्मात्कमं न क्बन्ति यतयः पारदश्िनः | 
यथोक्तान्यपि कमणि परिदाय द्विजोत्तमः ॥ 

आत्मज्ञाने रामे च स्याद्रेदाभ्यासे च यन्नवान ॥ 
तपसा कल्मषं हन्ति विद्ययाग्रतमदइनुते । इति ॥ 

ज्ञानमुत्पद्यते पसां क्षयात्पापस्य कमणः । 
यथाददीतखप्रख्ये परयत्यात्मानमात्मनि ॥ 

इत्यादिस्मतिभ्यः, ‹ तमेत वेदानुवचनेन ब्राह्यणा विविदि- 

षन्ति यज्ञेन दानेन तपसानाशकेन ` "येन केन च यज- 

तापि वा दविहोमेनानुपहतमना एव भवति" इत्यादिश्रु- 

तिभ्यः । ज्ञानादेव मोक्रो भवति, “ज्ञानादेव तु कैवल्यं 
प्राप्यते तेन मुच्यते ° ब्रह्मविदाप्रोति परम् ` ८ तरति शोक- 

मात्मवित्ः "व्रह्म वेद ब्रह्मैव भवतति" ‹ ब्रद्ैव सन्त्रह्मा- 

प्येति ` ‹ तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते- 

ऽयनाय : इति । ८ आनन्दं ब्रह्मणो विद्धान्न बिभति कुतश्चन ' 

८ इह चेदवेदीदथ सलयमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः ' 

‹ यदा चम॑वदाकाडं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः । तदा देवमवि- 

ज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति ‹न कमणा न प्रजया धनेन 

लयागेनैके अमृतत्वमानशुः (वेदान्तविज्ञानसनिश्िताथीः 
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संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः ` ‹ ते ब्रह्मलोके तु परान्त- 

कार परामरतात्परिमुच्यन्ति सर्वे ' इ्यादिश्रतिभ्यः । इद्रः 
सुखमवाप्तुयात् श्रवणेनैव, न तु जपयज्ञेन, ° तस्मा- 
च्छद्र यज्ञेऽनवक्न्छमः ` इति श्रुतेः । श्रावयेचतुरो वर्णा- 

न्करुत्वा ब्राह्यणसय्रतःः इति महाभारते श्रवणमनुज्ञायत | 

` सुगतिभियाच्छवणाच शूद्रयोनिः' इति हरिवो । यः 

ददरः श्रणुयान् स॒ सुखमवाप्नुयान इति व्यवहितेन सं- 

वन्धः ; त्रैवणिकानां की्ैयेदियनेन ॥ 

धमार्थ पाप्नयाद्धम- 

मथथ चाथमाप्नुयात् । 
कामानवाप्लुयात्कामी 

्रजार्थी चाप्नुयात्प्रजाम् | १२४ ॥ 

चक्षुरादीनामात्मयुक्तन मनसाधिष्ठितानां स्वेषु स्वेषु वि- 

षयेष्वानुकरूल्यान् प्रव्त्तिः कामः । प्रजायत इति प्रजा 

संततिः ॥ 

भक्तिमानियादिना भक्तिमतः शुचेः सततमेवमुदुक्तस्यै- 

काप्रचित्तस्य श्रद्धालोः विशिषएराधिकारिणः फटविशेष दश- 

यति-- 



१६४ श्रीविषप्णुस्हस्तनाम- 

भक्तिमान्यः सदोत्थाय द्युचिस्नद्रतमानसः । 

सहं वासुदेवस्य नाच्नामेनत्पकीतयेत् ॥ 

यराः प्राति विपुखं याति प्राधान्यमव च। 

अचलां धियमामोति अयः प्रा्मोययनुत्तमम् ॥ 

न भयं कचिद्ाभ्ोति वीयं तेज विन्दति) 

भवदयरोगो द्यतिमान्वलरूपगुणान्वितः | 

5 कत 

रोगातों मुच्यने रांगादद्धो खुच्येत बन्धनात् । 

भयान्मुच्येत भीतस्तु सुच्यतापन्न आपदः ॥ 

र 
दुगांण्यनितरव्याद्यु पुरषः पुरुषोत्तमम् । 

स्तुवन्नामसदस्रेण निद भक्तिसमन्वितः ॥ 

वासुदेवाश्रयो मत्यां वासुदेवपरायणः 

सवपापविद्युद्धात्मा याति ब्रह्य सनातनम् ॥ 

न वासयुदेवभक्तानामद्चुम विदयते कचित् | 

जन्मगरत्युजराव्याधि भयं नैवोपजायते ॥१३१॥ 



स्ता्रभाप्यम् । १६५ 

इम स्तवमधीयानः 

ख्रद्धाभक्तिसमन्वितः। 

युञ्येतात्मसुखक्लान्ति- 

आओरधुतिस्खनिकीर्तिभिः।॥ १३२ ॥ 

श्रद्धा आस्तिक्यबुद्धिः । भक्तिः भजनं तात्पयम् । 

आत्मनः सुखम् आत्मसुखम् । तेन च क्षान्यादिभिश्च 
युञ्यते || 

नकोधो न च मात्सय 

नलोभो नाद्युना मनिः। 

भवन्ति क्रनपुण्यानां 

क्तानां पुरुषोत्तमे ॥ १३३ ॥ 

नकोधः नटोभः नाङ्चुभा मतिः इति अकारानुबन्धरहि- 

तेन नकारेण समस्तं पदत्रयम् ; क्रोधादयो न भवन्ति, मा- 

त्सय च न भवतीत्यथेः ॥ 

द्यौः सचन्द्राकंनक्लच्ा ग्वं दिरो भरूमदोदधिः। 
चासदेवस्य वीर्येण विधूतानि महात्मनः ॥१३४॥ 
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सखरासुरगन्धव सयक्षोरगराक्षसम् । 

जगद्वशे वलेनेदं कृष्णस्य सचराचरम् ॥ १३५॥। 

इद्दियाणि मनो बुद्धिः सत्वं तजो बलं धूतिः । 

वासुद्वात्मकान्याहुः क्षेचं क्षेचनज्ञ एव च ॥ 

¢ + [ब् * सर्वागमानामाचारः प्रथमं परिकल्पते । 
आचारप्रभवो धमो धमेस्य प्रभुरच्युतः ॥१३५॥ 

ऋषयः पितरा दवा महाभूतानि धातवः । 

जङ्कमाजङ्कम चेदं जगन्नारयणोः्धवम् ॥ १३८ ॥ 

योगो ज्ञानं तथा सांख्यं 

विद्याः शिल्पादिकम च । 
वेदाः रास्राणि विज्ञान 

मेतत्सव जनादंनात् ॥ १३९ ॥ 

एको विष्णुमेदद्धतं 
प 

पृथग्भ्रूतान्यनेकडाः | 



स्तोत्रमाप्यम् । १६७ 
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चीह्ोकान्त्याप्य भूतात्मा 
भ्वुङ् विश्व सुगव्यथः | १४० ॥ 

‹ दयोः सचन्द्राकंनश्चत्रा ` इत्यादिना स्तुयस्य वासुदेवस्य 
मादात्म्यकथनेनोक्तानां फटानां प्राप्रिवचन यथार्थकथनं 

नाथेवाद इति दरयति । * सवौगमानामाचारः` इवयने- 

नावान्तरवाक्येन सवधमाणामाचारवत एवाधिकार इति 

दरयति ॥ 
# क के क क, € ऋ. कीलित 

इमं स्तवं जगवतो विष्णोव्यासेन म् । 
पठेद्य इच्छेत्पुरुषः श्रेयः प्राप्तुं सुखानि च ॥ 

इमं स्तवम् इयादिना सहसरशाखाज्ञानेन सवेज्ञेन भग- 

वता कृष्णद्रेपायनेन साक्चान्नारायणेन कतसिति सर्वैरेव 

अथिभिः सादर पठितव्यं सवंफलूसिद्धय इति दशयति ॥। 

विश्वेश्वरमजं देव जगतः प्रभवाप्ययम् । 

भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवम् ॥ 

इति श्रीमहामारते आनुद्चासनिके भीप्मयुधिष्ठिरसंवादे 

विष्णोदिव्यसहस्रनामस्तात्रं नाम 

एकोनपञ्च शद धिकशततमोऽध्यायः ॥ 



क क 

१६८ श्रा विष्णुसहस्षनाम- 

` विन्श्चरम्' इदयादिना विश्चेश्ररोपासनादेव स्तोता- 

रम्ते धन्याः कताथीः कृत्ता इति दर्शयति । 

प्रमादा्कुवेतां कमं प्रच्यवेताध्वरेषु यत् । 

स्मरणादेव तद्विष्णोः संपूर्णं स्यादिति श्रुतिः ॥ 

आद्रेण यथा स्तौति धनवन्तं धनेच्छया | 

तथा चेद्धिश्वकतांरं को न मुच्येत बन्धनात् ॥ 

इति व्यासवचनम् ॥ 

सह खनामसंवन्धिव्याख्या सवंसुखावहा । 
श्रुतिर्म्रतिन्यायमूला रचिता हरिपादयोः ॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजका चार्यस्य 

श्रीगोविन्दभगवत्पूञ्यपादञ्चिष्यस्य 

श्रीमच्छंकरभगवतः कृतो 

विष्णुसह स्नामस्ते्रभाष्यम् 

संपूणेम् ॥ 

0) ¦ क, 
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| श्रीः | 

॥ सनत्सुजातीयम् ॥ 
श्रीमच्छकरभगवत्पादविरचितेन 

भाष्य॑ण सदितम् । 
-------- अर न्----- (= 

नमः पुंसे पुराणाय पू्णीनन्द्ाय विष्णवे | 

निरस्तनिखिरध्वान्ततेजसं विश्वहेतवे ॥ 

नम आचार्येभ्यो ब्रह्मविद्यासंप्रदायकतेभ्यः ॥ 

स; नत्सुजातीयविवरणं संक्षेपतो 
ब्रह्मलिज्ञासूनां सुखावबोधायारमभ्यते |! 

स्वतश्चित्सदानन्दाद्धितीयन्रह्मसखरू- 

||| पोऽप्यात्मा स्वाश्रयया स्वविषयया अ- 

छ्य्|| विद्यया स्वानुभवगम्यया साभासया 

स्वाभाविकचित्सदानन्दाद्वितीयत्रह्मा- 

त्मभावासरच्युतः अनात्मनि देदादावात्मभावमापन्नः अप्राप्राक्े- 
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पपुरुषाथः प्राप्राेषानथः अविध्याकमेपरिकत्पितेरेव साधनैरि- 
्रप्ाप्निमनिष्टपरि्टतिं चाकाङ्क्षन् टोकिकवेदिकसाधनेरनुष्ठि- 
तैरपि परमपुरुषाथे मोक्नाख्यमल्ममानो मकरादि भिरिव राग- 

द्रेषादिसिरितस्तत आकरृष्यमाणः सुरनरत्ियगादिप्रमेदभिन्नासु 

नानायोनिषु परिवतमानो मुद्यमानः संसरन् कथंचित्पुण्यव- 

शाद्वेदोदितेन इश्च राथकमाुप्ानेनापगतरागादिमठः अनिया- 

दिदोषदरानेनोत्पन्नेहामुत्रफलमोगविरागः वेदान्तेभ्यः प्रतीय- 

मानं ब्रह्मात्मभावं वुभुत्सुः वेदोदितरामदमादिसाधनसंपन्नः 
ब्रह्मविदमाचायमुपेय आचायानुसारेण वेदान्तश्रवणादिना 
अह् ब्रह्मास्मि इति ब्रह्यात्मतत्वमवगम्य निवत्ताज्ञानत- 

तकायः ब्रह्मरूपोऽवतिछठत इतीयं वेदान्तानां मयौद्ा } एत- 

त्सव कमेण ददीयिष्यति भगवान् सनत्युजातः ॥ 

धृतराष्टः शोकमोहाभितप्रः ^ तरति शोकमात्मवित् ' इति 
वेदान्तवादमुपश्रुय ब्रह्मवियया विना रोकापनयनमराक्तयं 

मन्वानः * अनुक्तं यदि ते किंचिद्राचा विदुर विद्यते । तन्मे 

युश्रूषवे ब्रूहि विचित्राणीह भाषसे इति विदुरायोक्तवान । 

स॒ च श्रुतवाक्योऽपि परमकारुणिकः सर्वज्ञः सन् तह्य- 

विद्यां विरिष्टाधिकारिविषयां मन्वानः ‹ शूद्रयोनावहं जातो 

नातोऽन्यद्वक्तुमुत्सहे ` इति र द्रयोनिजत्वादौपनिषदब्रह्यात्म- 
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तत्त्वज्ञाने नाहमाधकरृत इत्युक्त्वा कथमेनं ब्रह्मविद्या परमे 

पदे परमात्मनि पृणोनन्दे स्वाराग्ये स्थापयिष्यामीति मन्वानः 

छान्दोग्योपनिषस्रसिद्धमितिहासं स्मृत्वा नान्योऽस्मादस्मे मूमा- 
नं तमसः परं परमात्मानं ददयितुं शक्ुयादिति मत्वा तमेव 
भगवन्तं सनरसुजातं योगवटेनाहूय प्रत्युल्थानादिभिभगवन्तं 

पूजयित्वा ˆ भगवन्संशयः कश्चिद्धूतर्रस्य मानसे । यो न 

राक्यो मया वक्तुं त्वमस्मे वक्तुमहसि ॥ श्रुत्वायं यं मनु- 

प्येन्द्रः सवेदुःखातिगो भवेन् । खाभालाभो प्रियद्वेष्यौ तथेव 
च जरान्तको ॥ विषहेत मदोन्मादौ श्ुसिपासे भयाभये । 
अरतिं चैव तन्द्रं च कामक्रोध श्षयोदयो › इति भगवन् . 

येनासौ सकटसंसारकारणधमाघमंविवजितः दुखदुःखातिगो 

मुक्तो भवेत् तमस्मै धृतयाष्राय वक्तुमहं सीत्युक्तवान-- 

वेदाम्पायन उवाच-- 

ततो राजा ध्रतराष्ा मनीषी 

संपूज्य वाक्यं विदुरेरितं तत् । 
सनत्सुजातं राहिते महात्मा 

पप्रच्छ बुद्ध परमां वुभ्रषन् ॥ १ ॥ 

ततः एतद्राक्यसमनन्तरं विदुरेण सनत्सुजातं प्रति 
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इरितम उक्तं यन् वाक्यं तत् संपूज्य संमान्य सनत्सुजातं 

सनदिति सनातनं ब्रह्मोच्यते हिरण्यगभाख्यम्, तस्मात्स 

नातनान् ब्रह्मणो मानसान् ज्ञानवेराग्यादिसमन्वितः सुषु 

जात इति सनत्सुजात: इल्युक्तो भगवान् सनक्छुमारः; तं 

रहिते रहसि प्राकृतजनवनिते देशो महात्मा महाबुद्धिः 

पप्रच्छ प्रष्टवान् बुद्धि परमाम् उत्तमां पूणानन्दाद्वितीयविष- 
याम् । किमथम् ? बुभूषन् भवितुमिच्छन् , ब्रह्मविद्यया अप- 

दरतमात्मानं खब्धुमिच्छन्नियथः ॥ 

ध्र तरार उवाच- 

सनत्सुजात यदिदं श्रुणाभि 

मत्युं नास्तीति तवोपदेाम् । 
देवासुरा आचरन्त्रह्मचये- 

मखरत्यवे तत्कतरन्चु सत्यम् ॥ २ ॥ 

हे सनव्ुजात, यत् म्रत्युहि नास्तीति शिष्यान्प्रति उप- 

दिष्टमिति विदुरः प्राह, देवासुराः पुनः अगरदयवे मृव्योर- 

भावाय अमृतत्वप्राप्रये ब्रह्मचयमाचरन् इन्द्रविरोचनादयः 

गुरौ वासं कृतवन्तः । श्रयते च चछान्दोग्ये-- (तद्धोभये देवा 

असुरा अनुबुबुधिरे ` इयादयारभ्य (तो ह द्वा्रिरातं वषाणि 
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वरह्मचयमूषतुः ` इयन्तेनेन्द्रविरोचनयोः प्रजापतौ जद्यचय- 
चरणम् *एकरातं ह वे वषाणि मघवा प्रजापतौ ब्रह्मचर्यमुवास ` 

इति च । यदि म्रत्युनास्तीति तव पक्षः, कथं तर्हि देवासराणा- 

मस्रत्यवे ब्रह्मचयचरणम् ; तन् तयोर्मृत्युसद्धावासद्धावपश्चयोः 

कतरन्नु सयम् , यत्सयं तद्रक्तुमहसीयभिप्रायः ॥ 

श्रीसनत्सुजात उवाच-- 

अमत्युः कमेणा केचिन्मत्युनीस्नीति चापरे । 
श्रुणु मे च्रुबतो राजन्यथेनन्मा विदाङ्किथाः॥ 

एवं प्रषः ग्राह भगवान् सनस्सुजातः-- केचिन् पुनर- 

विदाधिरूढाः परमाथतो मत्युसद्धावं मन्यमानाः वेदोक्तेन 

कर्मणा अमृत्युः अमततं भवतीति मत्वा अम्रयवे अमृत- 
त्वप्राप्रये वेदोक्तं कमाचरन्ति; तथा अन्ये विषयविषान्धाः 

विषयव्यतिरेकेण निविषयं मोक्षममन्यमानाः कमणेव अमृत्युम 
अमरणवत्वं देवादिभावं वणयन्ति ; तत्रैव च रागिगीतं शोकमु- 

दाहुरन्ति-- * अपि बृन्दावने रान्ये छगाख्तं स इच्छतु । न 
तु निर्विषयं मोक्षं कदाचिदपि गोतम ` इति । तथेव च पर- 

मात्मव्यततिरेकेण द्वितीयमपदयन्तो ज्ञानकमम्याममृतव्वं वण्- 

यन्त । 
= १11 44 
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अपरे पुनरद्वितीयात्मदश्चिनः आत्मन्यपिरेकेण द्वितीयस- 

पर्यन्तो मृ्युनौस्तीति वणेयन्ति हे राजन: यथा एतत्य- 

श्रयोरविरोधः संमवति, तथा ब्रुवतो मे मम वाक्यं श्बृणु 

मा विराङ्किथाः मयोक्तेऽर्थे शङ्कां मा कृथाः ॥ 

कथम् ?-- 

उभे सत्ये क्षातियाय्यप्रत्रत्त 

मादो त्युः संमतो यः कवीनाम् । 
प्रमादं वे मृत्युमहं व्रवीमि 

सदाप्रमादमम्रतत्व व्रवीमि ॥ ४॥ 

ये पूर्वोक्ते मृलयोरस्तितनास्तित्वे ते उभे हे क्षत्रिय, आद्य 

परवृत्ते य आदिसर्गस्तमारमभ्य प्रवृत्ते । अथवा, क्षत्रियाय 

क्षत्रियप्रधान, प्रवृत्ते बतेमाने । कथं पुनरुभयोः परस्परवि- 

सद्धयोः अस्तित्वनास्तित्वयोः सयत्वमिति ? तच्राह-- मोहो 

मृत्युः संमतो यः कवीनाम् इति । भवेदयं विरोधः अस्ित्व- 

नास्तित्वयोः, यदि परमाथरूपो मृत्युः स्यान् । कस्तर्हि 

मृत्युः केषांचित् कवीनां मतः; अर्हं तु न तथा मृत्युं तरवीमि । 

कथं तर्हि ? प्रमादं वे मत्युम् अहं तरवीमि । प्रमादः प्रच्युतिः 
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ल्वाभाविकनव्रह्यमावान् । तं प्रमादं सिथ्याज्ञानम्यापि कारणम 

आत्मानवधारणमात्माज्ञानं मत्युं जननमरणादिसवानथवी- 

जम अहं त्रवीमि ¦ तथा मदाप्रमादं स्वामाविकम्बरूपणाव- 

स्थानम अमृतत्वं व्रवीमि । तथा च श्रुतिः स्वरूपावस्थान- 

मेव मोक्षपदं ददयति-- ` परं ज्योतिरपसेपद्य स्वन रूप- 

णाभिनिष्पयत ` इति । तथा अनुगीतासु स्पष्टमाह-- ` एका 

यज्ञा नास्ति ततो द्वितीयो यो द्रच्छयस्तमहमनुनरवीभमि | 

यस्मिन्ना समिदं प्रसित्वा स्वरूपसंम्थाश्च मवन्ति मयाः ' 

इति । यतत एवं स्वरूपावस्थानलक्णो मोक्षः, अत प्व चतु- 

र्वधक्रियाफटविटक्षणत्वादेव न कमसाध्यसमृतत्वम : नापि 
समुच्चिताभ्यां ज्ञानकमभ्यामिति ` अमृत्युः कमणा केचिन् 

इयतदनुपपन्नमेवेत्युक्तं भवति । वक्ष्यति चास्य पश्चस्य स्वय- 

मव॒निराकरणम-- ` कर्मोदये कमफलानुरागात्तत्रानुयान्ति 

न तरन्ति मुल्युम । ज्ञानेन विद्राम्तजोऽभ्येति नियं न 

विदयते ह्यन्यथा तस्य पन्थाः ' इति ॥ 

कथमेतदवगम्यते ` प्रमादो मृ्युरश्रमादोऽमृतत्वम ` इतिः 
तव्राह- 

प्रमादाद्रा असुराः पराभव- 
न्रप्रमादाटृदयभूताः सुराञ्च । 
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४ ८ ~ न वे मरत्युव्योघ्र इवात्ति जन्तृ- 
च्ाप्यसख रूपसुपटभ्यते हि ॥ ५ ॥ 

प्रमादान् स्वामाविकब्रह्यभावप्रच्यवनान् अनात्मनि देदा- 

द॒बात्मभावान् असुराः विरोचनप्रभतयः पराभवन परा- 

भूताः । तथा च चश्रुतिः-- “ अनुपटमभ्यात्मानम् ` इयारभ्य 

दवा वा असुरा वा ते पराभविष्यन्तिः इल्यन्तेन । तथा 

अग्रमादात् स्वाभाविकचित्सदानन्दाद्वितीयव्रह्मात्मना अव- 

स्थानान् ब्रह्मभूता: सुराश्च इन्द्रादयः । तथा च श्रुतिः- 

"तं वा एतं देवा आत्मानमुपासते तस्माच्च तेषां सर्वे टोका 

आप्राः स्वे च कामाः ` इलयादिना । अथवा, असुषु प्राणेषु 

इन्द्ियेष्वेव रमन्त इव्यसुराः अनात्मविदो वेषयिकाः प्राणि- 

नाऽसराः । ते स्वाभाविकब्रह्मभावसतिक्रम्य अनात्मनि देदा- 

दावात्मभावमापन्नाः पराभवन् तियेगादियोनिमापन्नाः । तथा 

च वह्चवाद्यणोपनिषन्-- ' तस्मान्न प्रमादयत्त्नातीयान्न द्य 

यायन्पर्व येऽलयायंस्ते परावमूवुः` इयारमभ्य ध्या वै ता 

दमाः प्रजासिखोऽत्यायमा्यस्तानीमानि वयास वद्गावगधा- 

श्रेरपादाः ` इति । तथा स्वस्मिन्नात्मन्येव रमन्ति इत्यात्म- 

विदः सुराः । तथा चोक्तम्-- * आत्मन्येव रतिरयेषां स्वस्मि- 

न््रह्मणि चाच्छे। ते सुरा इति विख्याताः सूरयश्च सुरा 



प्रथमा ऽध्यायः | १८१ 

मताः ` इति । त अप्रमादान स्वामाविकनद्यात्मना अवस्था- 
नान् जद्मभूताः निव्रत्तमिध्याज्ञानतत्कायाः ह्यव ॒संव्रत्ता 
इयथः ॥! 

नन्वन्य एव सवजन्नूनाञुपसंदारको मत्युः प्रसिद्धः, क- 
थसुच्यते ` प्रसादं वे मृत्युमहं व्रवीमि इति? तत्राहू-नत्र 
मृत्युरिति । न वे मत्युव्याघ्र इव अत्ति मश्चयति प्राणिनः । 
यदि भक्षयेन् व्याघ्रस्येव अम्य रू्पसुपल्म्यतः न च उपट- 

भ्यते । तस्मान्नास्येव मृत्युः ॥ 

ननूपटमभ्यते साविच्युपाख्याने-- * अथ सत्यवतः काया- 

त्पा्ावद्धं वदां गतम । अङ्कुटमावं पुरषं निश्चकष यमो व- 

खान् इति 1 कथमुच्यते नास्य रूपमुपटभ्यत इति ? तत्राद्- 

यम त्वेके मल्युमनोऽन्यमादु- 
रात्मावासमसरन बह्मचयंम् । 

पित टोके राञ्यमनुरास्ति देवः 

रिवः जिवानामशिवोऽदरिवानाम् ॥ 

सययमुपरम्यते; तथापि नासौ साक्षान्मृत्युः । कस्तर्हि ? 

यः प्रमादाख्यो सृत्युः अज्ञानं स एव, साक्षादिनाद्हेतुत्वान । 
तथा अज्ञानस्य विनाशहतुत्वं श्रूयते "न चदिहावेदीन्महती 
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विनष्टिः ` इति । ब्रहदारण्यक प्रमादाख्यस्याज्ञानस्य साक्षा- 

न्मृत्युत्वं दर्दितम-- मूद्यर्वे तमो ज्योतिरमृतम् ` इति । य- 

स्मासरमाद एव सा्नात्सवान्थवीजम , तस्मान्न प्रमायेत चि- 

त्सदानन्दाद्वितीयनब्रह्मभावेनावतिषठेत इयथः । तथा चाज्ञानस्य 

वन्धहेतुत्वं विज्ञानस्य मोक्षहेतुत्वमुक्तं भगवता--' अज्ञानेना- 

वरतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ` इति । यस्मासप्रमाद एव मृ- 

त्युः अप्रमादोऽमृतत्वम , अत एव न क्मसाध्यं नापि कम- 
प्राप्यम् ; निलयसिद्धतान् , नियप्राप्रत्वा् । तथा च श्रुतिः-- 

` एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न कर्मणा वधते नो कनीया- 

न । तस्येव स्यात्पदवित्तं विदित्वा न छ्प्यते कमणा पापके- 

न ` इति । तथा-- तमव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था 

विद्यतेऽयनाय ` ' तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः 

इति ज्ञानस्यैव मोक्षसाधनत्वं दर्दितम् । तथा-“न चक्षुषा 

गृह्यते नापि वाचा नान्येर्देवस्तपसा कमणा वा । ज्ञानप्रसादेन 

विड्ुद्धसत््वस्ततस्तु तं पश्यते निष्कं ध्यायमानः ` इति । 

वक्स्यति च भगवान् ज्ञानस्यैव म।क्नसाधनत्वम--“ अन्तवन्तः 

क्षतभिय ते जयन्ति लोकाना: कमणा निर्मितेन ` इति, 

` एवं मृत्युं जायमानं विदित्वा ज्ञानेन तिष्ठन्न विभेति मृलयोः 

इति च । तथा च मोक्षधर्मे कमेणा वध्यते जन्तुर्विद्यया 
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च विमुच्यते । तस्मात्कम न कुर्वन्ति यतय: पारदर्शिनः ' 

इति ! ' ज्ञानं विदि न तथा हि यज्ञा ज्ञानेन दु तरते न 

यज्ञः ` इति च । तथा च ज्ञानस्यैव मोक्षसाधनत्वं मन्यमानः 

सवेकमपरित्यागमाह भगवान वेदाचार्यो मनुः-- यथोक्ता- 

न्यपि कमाणि परिहाप्य द्विजोत्तमः । आत्मज्ञाने राम च 

स्याद्रेदाभ्यासे च यन्नवान ` इति । तथाह भगवान्परमेश्ररः- 

ज्ञानं तु केवटं सम्यगपवगफलगप्रदम् । तस्माद्धवद्धिर्विमरं 

जञानं केवल्यसाधनम् ।। विज्ञातव्यं प्रयतेन श्रोतव्यं दृख्यमेव 

च । एकः सवबगो ह्यात्मा केवरश्चित्तिमात्रकः ॥ आनन्दो 
निमला नियः स्यदेतत्सांख्यदद्चनम । एतदेव परं ज्ञानमेत- 
न्म क्षोऽनुगीयत ॥ एतक्केवस्यममटं ब्रह्मभावश्च वर्णितः । 

आश्रियेतत्परं तच्वं तन्नि्ठास्तत्परायणाः ॥ गच्छन्ति मां म- 
हास्मानो यतयो वीतमत्सराः ` इति । ननु एवं चेत्तदिं कमाणि 

नावुषेयानि ? न नावुष्ठेयानि, किंतु ज्ञानिना अननुठेयान्येव । 

तथा चाह भगवान्वासुदेवः-- ` यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मत्- 

परश्च मानवः । आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कायं न विदयते ' 

इति । तथा च ब्रह्माण्डपुराणे कावषेया-- ‹ किमद्य नश्चा- 

ध्ययनेन काये किमथवन्तश्च मखर्यजामः । प्राणं हि वाप्य- 
[क 

नटे जोहवीमः प्राणानखे जुहवीमीति वाचम् ` इति । तथा 
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च वहचत्राद्यणोपनिषन्-- ˆ किमथे वयमध्येष्यामहे ` इति । 

तथा च बृहदारण्यके विदुषः कमसंन्यासं दशयति-- ` एतद्ध 
स्म वेततूर्वे विद्रसः प्रजां न कामयन्ते कि प्रजया करि- 
प्याम। येषां नोऽयमात्मायं लोक इति ते ह स्म पुत्रषणायाश्च 

वित्तेपणायाश्च छ केषणायाश्च व्युत्थायाथ भिक्षाचयं चरन्ति 
इति । तथा टेङ्घे- ‹ ज्ञानामृतेन वप्रस्य कृतक्रयस्य यो- 

गिनः । नैवास्ति किचित्क्तव्यमस्ति चेन्न स तत्त्वविन् 
इति । तथा च आथवणी श्रतिः-- * नेतद्िद्ादषिणा विधेये 

न रन्ध्यते विधिना शाव्दकारः: इति । केन तद्यनुष्टेयानि ! 

अज्ञानिना आरुस्चुणा सवेकमोणि सवदा अनुष्टेयानि ; 

न ज्ञानिना} तथा चाह मगवान्-- ‹ छोकेऽर्मिन्द्रविधा 

निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानव । ज्ञानयोगेन सांख्यानां कमयो- 

गेन योगिनाम् ` इति * आररुक्षोभूनेर्यो गं कमे कारणसुच्यते । 

योगारूढस्य तस्येव दशमः कारणमुच्यते ` इति च । तथा 

चाह भगवान्सलयवतीसुतः-- द्वाविमावथ पन्थानौ यत्र 

वेदाः प्रतिष्ठिताः । प्रवृत्तिरश्रणो धर्मो निवृत्तौ च व्यव- 

सितः ` इति ॥ 

नन्वेवमारुरुक्षुणामपि क्माणि नानुष्ेयानि, कमणां 

वन्धहेतुत्वात् । तथा चोक्तम-- “कमणा बध्यते जन्तुविद्यया 
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च विसुच्यते ' इति । सयम . तथापि श्घ्ररार्थतया फटनि- 
रपेक्मचुष्ठीयमान7नि न बन्धदेनूनि । तथा चोक्तं मगवता-- 

` यज्ञाथात्क्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मवन्धनः | तदर्थं क्म 
कोन्तेय मुक्तसङ्गः ममाचर ` इति । किमर्थं तरि तेपामनु- 

छानम ? सच्वञयुद्धयथमिति वृमः । तथा चोक्तं भगवता-- 
` कायेन मनसा बुद्धया केवहरिन्द्रियैरपि। योगिनः कम 
कुवन्ति सङ्गं यक्त्वात्मघ्युद्धये इति, ` यज्ञो दानं तपश्चैव 

पावनानि मनीपिणाम ` इति. ` गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञाना- 

वस्ितचेतसः । यज्ञायाचरतः क्म समग्रं प्रविटीयते : इति 

च ¦ तथा च-- कषायपक्तिः कमणि ज्ञानं तु परसा गतिः । 

कषाये कमभि: पके ततो ज्ञानं प्रवतते इति । ननु कर्मणा- 

मपि मोक्षहतुत्वं श्रूयते-- ‹ विद्यां चाविद्यां च यस्तदरेदोभयं 

सह ` इति ‹छुवन्नवेह कमाणि जिजीविषेच्छतं समाः ` इति 

च । तथा च मनुः-- तपो विदा च विप्रस्य निःश्रेयसकरे उमे ` 

इति । नैतन , पूर्वापराननुसंघाननिवन्धनोऽयं धमः। तथा दि- 

: विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह् ` इत्युक्त्वा ' अविद्यया 

म॒र्युं तीत्वा विद्ययामृतमदतुते ` इति विद्याविद्ययोर्भिन्नविषय- 
त्वेन समुचयाभावः श्रूयैव दर्शितः । इममेवाथे स्पष्टयन भग- 

वान्मनुः-- ˆतपो विया च विप्रस्य निःश्रेयसकरे उसे 
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इत्य॒क्ते समुचयाशङ्का मा भूदिति ` तपसा कल्मषं हन्ति धविद्य- 

यासृतमदनुते ` इति तपसो नित्यनेमित्तिकटक्षणस्य कमणः 

अन्त-ःकरणड्ुद्धावेव विनियोगं दर्दितवान । तथा ‹ इश्ावा- 

स्यमिदं सवम् ` इति सवस्य तावन्मा्रत्वमुक्त्वा तदात्मभू- 
तस्य सर्वस्य तावन्मात्रं पश्यतस्तदखनेनव कृताथस्य सा- 

ध्यान्तरमपर्यतः ° तेन त्यक्तेन मुखीधाः ` इति ययागेनेवा- 
त्मपरिपारखनयुक्त्वा अतदात्मवेदिनः केन तहि आत्मपरि- 

पारनमित्याराङ्कयाह-- ' कुवन्नेवेह कमाणि जिजीविषेच्छतं 

समाः । एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कम रिष्यते नरे " इति । 

एवंभूते त्वयि नरमात्राभिमानिन्यज्ञे अविद्यानिमित्तोत्तरपू- 

बोघयोर श्रेषविनाराभावान् कुरवैन्नेव सदा यावल्ञीवं कर्म 

जिजीविषेदित्यज्ञस्य नरमात्राभिमानिनः शुद्धये यावल्ीवं 

कमणि दरयति । अत एभिरपि वाक्यः ञुद्धिसाधनत्वमेवा- 

वगम्यते, न मोक्षसाधनत्वम । यदप्युक्तम-- ‹ तनति ब्रह्य- 

वि्पुण्यकृत्तेजसश्च ` इति च-दाब्दात्समुच्योऽवगम्यत इति-- 

तदपि प्रसिद्धश्रुतिविनियोगानुसरेणव योजयितव्यम् । तथा 

च अनुगीतासु स्पष्टमाह भगवान कर्मणां डुद्धिद्रारेणेव मोक्ष- 

साधनत्वम्-- "नियनैमित्तिकेः युद्धः फठसङ्गविव्जिततैः । 

सत्त्वङुद्धिमवाप्याथ योगारूढो भविष्यति ॥ योगारूढस्ततो 
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याति तद्विष्णोः परमं पदम् ॥ गुरुभक्या च धृया च धम- 

भक्त्या श्रुतेन च । विष्णुभक्या च सततं ज्ञानमुत्पद्यतऽम- 

खम् ॥ तस्माद्धमपरो भूत्वा वेदास्तिक्यसमन्वितः । कुवन्वे 

नियकमाणि यथाकति स बुद्धिमान ॥ फलानि पर आसाद्य 

वासुदेवे परात्मनि । शुद्धसत्त्वो भवयेव योगारूटश्च जायन 

इति । वक्ष्यति च भगवान सनस्सुजातः सुद्धिद्वारेणव मोश्न- 

साधनत्म्-- * तदथमुक्तं तपसेव कर्मणा ताभ्यामसौ पुण्य- 

सुपेति विद्वान । पुण्येन पापं विनिहलय पश्चात्स जायत ज्ञान- 

वि्दपितात्मा ` ‹ ज्ञानन चात्मानसुपेति विद्रानः इति । ननु 

कथं सत्त्वरुद्धिद्रारेणेव मोक्षसाधनत्वम ? विनापि सन््वटुद्धि 

ज्ञानेनैव मोक्षः सिध्ययेव । सयम । ज्ञानेनैव मोक्षः सि- 

ध्यति; किंतु तदेव ज्ञानं सत््वद्युद्धे विना नोत्पद्यत इति वयं 

त्रूमः । तथा चोक्तम-- (ज्ञानमुत्पद्यते पुंसां क्नयात्पापस्य 

कमणः? इति । तथा-“अनेकजन्मसंसारचिते पापसमुचय । 

नाक्षीणे जायते पुंसां मोविन्दाभिमुखी मतिः ॥ जन्मान्तर- 

सहसखेषु तपोध्यानसमाधिभिः । नराणां क्षीणपापानां कृष्णे 

भक्तिः प्रजायते ` इति । तथा चोक्तं भगवता-- ‹अनेकजन्म- 

संसिद्धस्ततो याति परां गतिम । तपस्विभ्योऽधिको योगी 

ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः ॥ कर्मिभ्यश्चाधिको योगी नस्मा- 
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योगी भवाजुनः इति । स्वेस्वे कमण्यभिरतः संसिद्धि 

खमते नरः । स्वकमनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छृणु ॥ 
यतः प्रवरत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततम् । स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य 

सिद्धि विन्दति मानवः इति । तथा चाह याज्ञवल्क्यः- 

ˆ तथाविपक्रकरण आत्मज्ञानस्य न श्मः इति । यस्मान 

विश्ुद्धसच्वस्येव निवयानियविवेकद्रारेण मोश्चसाधनज्ञाननि- 

प्पत्तिः; तस्मात्सत्वञुद्धयथं सर्वेश्ररमुदिञ्य सर्वाणि वाड्नः- 
कायलक्षणानि श्रातस्मार्तानि कर्माणि समाचरेत् यावद्रिदलु- 

द्रसत्त्व इहामुत्रफमोगविरागो योगारूढो भवति । तथा 

चाह भगवान-- ` आरुरक्नोसुनेर्योगं क्म कारणमुच्यते 
इति, “संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः ` इति । 
तस्य॒ ठक्षणस॒क्तम्-- “यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुष- 
जते । सवसंकस्पसंन्यासी यागारूढस्तदोच्यते' इति । 
यस्तु पुनरेवं यज्ञदानादिना विद्युद्धसत्व इदहामुत्रफटमो- 
गविरागो योगारूढो भवति, तस्य शम एव कारणं न 
कम । तथा चोक्तम-- -योगारूढस्य तस्येव रामः कार- 
णसुच्यते ः इति । यस्माद्योगारूढस्य शम एव कारणं न 
कमे, तस्माच्छमदमादिसाधनसंपन्नः श्रवणादिसमन्वितः ° यो- 
गी यु खत सततमात्मानं रहि सितः । निराशीर्यतचित्ता- 
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त्मा यक्तसवपरेमरह् : || ̀ कथं त६/ यागाद्ख्ानम् ? णु-- 

समे देने शकरावदिवालकायव्द जलाय दवाकतने मनौ- 
नुकरूट शुचो नाल्युच्छितं नातिनीचं चद्ाजिनुदो। त्तरं 

स्थिरमासनं प्रतिष्ठाप्य, तत्रापविरयासनं खस्तिकं पद्यासन 

वा छ्च्ध्वा, समं काय्चिरोप्रीवं धारयन . विद्रादीन क्रमण 

कायकारणविनिमुक्ते पृण।त्मनि उपसंद्रय. पणात्मना सत्वा. 
ध्यायत्पुरिशयं देवं पृणानन्दं निर जनम् अपूवमनपरं व्रह्म 

तति नेदयादिटक्षणम अचनायाद्यसंग्प्रष्टमनुदि तानस्तमितज्ञाना- 

त्मनावस्थितं परमात्मानमोभिति । तथा चोक्तं बद्याण्डपु- 

राण कावषेयगीतासु-- ` तस्माद्विमोक्नाय ऊरु प्रयननं दुःखा- 

द्विस॒क्तो भवितासि येन । अ ब्रह्म शूल्यं परमं प्रवानमान- 

न्दमाच्रं प्रणवं जुषस्व ` इति । एवं युन सदात्मानं परमा- 

त्मखन यदा साश्नालानाति, तदा निरस्ताज्ञानतत्कार्यो बीत- 

दोक: कृतकरयो भवति । तथा च व्ृहदारण्यके-- ˆ आत्मानं 

चद्विजानीयादयमस्मीति प्ररुपः । किमिच्छन्कस्य कामाय 

यरीरमनु संज्वरेत् ̀ इति । तथा च इक्लावास्ये-- ° यस्मि- 

न्सर्वाणि भूतानि आस्मैवाभूद्धिजानतः । तत्र को साहः 

क: रोक एकत्वमनुपदयतः ` इति । तथा च कठवर्षु-- 

"तं दुर्दरं गूढमनुप्रविरं गुहाहितं गहरे पुराणम् । जध्या- 
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त्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हषदचयोको जहाति ‹^नि- 

चाय्य तं मव्युमुखास्रमुच्यते ` इति ! “आनन्दं॑ब्रह्मणो 

विद्रान. न विभेति कुतश्चन ` इति । ` मिदयते द्ृदयम्रन्थि- 

च्न्ियन्ते सर्वसंदायाः । क्रीयन्ते चास्य कमाणि तस्मिन्द्रष्ट 

परावरे ` । तथा चाह मगवान्-- * अव्यक्तोऽयमचिन्दयोऽय- 

मविकार्योऽयसुच्यते । तस्मादेवं विदित्वेनं नानुखोचितुमह- 

सि ' "एतद्रा वुदधिमान्स्याक्कृतकृयश्च भारत ` इति । तथा 

च क्ावपेयगीतासु-- ˆ आत्मनः रोकसंतीर्णो न विभेति 

कुतश्चन । मत्योः सकार्ान्मरणादथवान्यकृतादइयात् ।। न 

जायते न भ्रियते न वध्यो नच घातकः न वद्धो बद्ध 

कारीवान मुक्ते न च मोक्षदः ॥ पुरुषः परमात्मायं यत्त- 

तोऽन्यदसच् तन्! अज्ञानपारो निभिन्ने च्छिन्ने महति संदाय ॥ 

दभाद्युभे च संकीर्णे दग्धे बीजे च जन्मनाम् । प्रयाति 

परमानन्दं तद्विष्णोः परमं पदम्: इति । तथा चाह भगवा- 

न्मनुः-- सर्वेषामपि चैतेषामात्मज्ञानं परं स्मृतम् । तद्धयग्र 

सर्वविद्यानां प्राप्यते ह्यमृतं ततः ` * एतद्धि जन्मसाफल्यं 

ब्राह्मणस्य विरोषतः । प्राप्येतत्करृतकरुयो हि द्विजो भवति 

नान्यथा ` इति । यस्मात्तद्विज्ञानादेव परमपुरुषाथप्राप्निः, त- 
स्मात्तमेव च परमात्मानं पृणानन्दमात्मत्वेन जानीयान 
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अहमस्मि ` इति: न किंचिदटन्यचिन्तयन् । तथा च श्रुतिः- 

तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः | नानुध्यायाद्र- 

हूञ्दाव्दान्वाचे। विग्टापनं हि तन् ` उति । ` तमेवेकं जान- 

थात्मानमन्या वाचो विमुच्वथ ` इति | ` तज्ज्ञेयं निलयमे- 

वात्मसंस्थं नातः परं वेदितव्यं हि किंचिनः इति | तथा च 

भगवान्वासुदेवः-- ` संकस्पगप्रभवान्कामास्यक्त्वा मवानरे- 
षतः । मनसवेन्द्रियप्रामं विनियम्य समन्ततः ॥ शनैः ङनै- 

रुपरमेद्रद्धया धृतिगृहीतया । आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न 

किंचिद्पि चिन्तयेन् ` इति । एवं प्रसङ्गाव्सवदयाखाथः संक्षे- 

पतः प्रदरतः 

अयेदार्न( प्रकरतमनुसरामः-- यस्मास्ममाद प्व सवा- 

नथवीजं तस्मास्रमादं व मृत्युमहं व्रवीमि. न यमम् । यमं 

तु पुनः एके विषयविषान्धाः अविदयारूढाः स्वात्मग्यतिरेकण 

द्वितीयं पर्यन्तो मृत्युम् अतो मयोक्तान्मृत्योः प्रमादाख्यान् 

अन्यं॑मृत्य्वन्तरं बेवस्वतम् आदुः आत्मावासम् आत्मनि 
बुद्धौ बसतीलयात्मावासः तम । तथा चाह मनुः-- “ यमा 

वैवस्वतो राजा यस्तवष दि सितः । तेन चेदविवादस्ते मा 
गङ्ख मा कुरून्गमः' इति । अम्रेतम अमरणधमाणं त्रह्य- 

चयै ब्रह्मणि म्बात्ममूते रममाणं ब्रह्मनिष्ठमियथः । श्रूयत 
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कठवहीषु-- “कस्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमहति ` इति । 

किच, पिदरलोके राज्यमनुश्चास्ति देवः। कथमनुदास्तिः 

शिवः सुखप्रदः शिवानां पुण्यकमणाम् , अश्चिवः असुखप्रदः 

अहिवानां पापकसणाम् ॥ 

र्वं तावन् ' प्रमादं वे मृत्युम इति म्रयोः स्वरूपं निधा- 

रितम । अथेदानी तस्येव का्यात्मनावसानं दशयति- 

आस्यादेष निःसरते नराणां 

कोधः प्रमादा मोदरूपश्च स्रत्युः। 
अहंगतेननैव चरन्विमागो- 

त्र चात्मनो योगसुपेनि किंचित् ॥ ७ ॥ 

यः प्रमादाख्यः अज्ञानमत्युः स प्रथममाखात्मना परिण- 

मते । आस्यः अभिमानात्मकोऽदहंकारः । तथा चोक्तम--" स- 

वाथाक्षेपसंयोगादसुधातुसमन्वयान् । आस्य इत्युच्यते घोरो 

ह्यहंकारो गुणो महान: इति । एवमहंकारात्मना खित्वा ततो- 

ऽहंकारान् निःसरते निगच्छति कामात्मना । ततः कामः 

स्वविषये प्रवतमानः प्रतिहतः कोधः प्रमादो मोहरूपश्च 

मवति । ततः अहंगतेन अर्हरूपमापन्नेनाहकाराद्यात्मना अव- 

स्थितेनाज्ञानेन तदात्मभावमापन्नः ‹ ब्राह्मणोऽहं क्षत्रियोऽहं 
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कृशो ऽदं स्थृरोऽहम अमुष्य पुत्रोऽस्य नप्रा ` इयवमात्मका 
रागद्रषादिसमन्वितः चरन् विमागान श्रौतस्सातविपरीतमा- 

गान न चात्मनः परमात्मनो योगं समाधिलक्षणम् उपैति 

किचिदपि । अथवा, अविदाकामकमाणि संसारस्य प्रयोजक- 

भूतानि । पूवत्न मोहो मृत्युः संमतो यः इदयनेनाम्रहणान्यथा- 

ग्रहणात्मिका अविद्योक्ताः उत्तरत्र कर्मोदय इति कम वश््य- 

ति । अथेदानी कामोऽभिधीयत-- अस्यन्ते ध्विप्यन्तेऽनेन 

संसारे प्राणिन इताः कामः । अथवा, आस्यवदास्यं सर्व- 
जग्धरत्वात् । तथा चोक्तं भगवता-- “काम एष कोध एषः ` 

इति । एष मत्युराखात्मना कामात्मना सत्वा ततः कोधा- 

त्मना परिणमते । उक्त च~ “ कामात्कोधोऽभिजायते ` 

इति । ततः अहंगतेन अहकारमापन्नेनाज्ञानेन अर्हकारमम- 

कारफरकारूढेन चिदाभासेन चरन्विमागान्न चात्मनो योग- 

मुपति किचिन् ॥ 
किंच- 

ते मोदितास्तद्वदो बनेमाना 
इतः व्रतास्तच् पुनः पनन्त | 

ततस्तं देवा अनु परिषवन्न 

अतो खत्युं मरणादभ्युपैति। ८ ॥ 
+, 2 1 
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तेन अर्हकारादिरूपेण परिणताज्ञानन ते मोहिताः देहादि- 

ष्वात्मभावमापादिताः तद्रो अहंकाराद्यात्मना परिणतप्रमादा- 

ख्यमत्युवरो वतमाना इतः अस्मात् प्रेता धूमादिमार्गेण गत्वा 

तत्र परलोके यावत्संपातसुषित्वा पुनः आकारवायुवरृष्टिसस्यान्न- 
[क्वि 

ृङरोणितादिकमेण देहग्रहणाय पतन्ति निपतन्ति । श्रूयते 

च-- “ तस्मिन्यावत्संपातसुषित्वाथतमेवाध्वानं पुनर्मिव्तन्ते : 

इति । ततः अनन्तरं पुनः देहम्रहणावस्थायां तं देवा इन्द्रि 

याणि अनुस्य कमाणि परि समन्तान् प्रवन्ते समन्ततः 

परिवतन्त इयथः । अतः अस्मात्कारणादिन्द्रियगुणानुसरणात् 

मृत्युं मरणं याति । ततो मरणान् जन्मान्तरम् अभ्युपैति ततो 
मृद्युम् । एवं जननमरणप्रवन्धाधिषूढो न कदाचिद्धिमुच्यत 
इयथः । आत्माज्ञाननिमित्तत्वाव्संसारस्य यावत् परमात्मान- 
मात्मत्वेन साक्षान्न विजानाति तावदयं तापत्रयाभिभूतो 

सकरादिभिरिव रागादिभिरितस्ततः समाकृष्यमाणः मोमुद्य- 

मानः संसरघ्नवतिष्त इयथः ॥ 

एवं तावदविद्छकामयोः बन्धहेतुत्वमभिदहितम् । अथेदानीं 

कमणां वन्धदहेतुत्वमाद- 

करद्ये कमफलानरागा- 

स्मद्ानुयान्ति न नरन्ति स॒त्युम् । 
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सदभेयोगानवगमात्समन्ना- 
त्प्रवनैने भागयोगेन देदी ॥ ९ ॥ 

अमृत्युः कमणा केचिन् इति कमणा अ्रतत्वं भवतीति 

यन्मतान्तरमुपन्यस्तम् , तन्निराकरोति-- न केवटं कमणा 

अस्तवं भवति, अपि तु कर्मोदय कसणासुत्पत्ता कमफला- 

नुरागाः सन्तः तत्र तस्मिन्कर्मफटे अनुयान्ति । यस्मात्तत्र 

वानुयान्ति, अतो न तरन्ति मत्युं पुनः पुनः जननमरणा- 

त्मके संसारे परिवर्तन्त इयथः । कस्मात्पुनः कर्मोदय कम- 

फलानुरागाः तत्रैव परिवतन्ते ? सदथयोगानवगमान् सदर्थन 

योगः सद्थयोगः परमात्मना योगः तसय सदथयोगस्य एक- 

त्वस्य अनवगमान् स्वात्मनश्िदानन्दाद्वितीयव्रह्ममावानवग- 

मादिदयर्थः । समन्तान् समन्ततः प्रवतेते भोगयोगेन तिषय- 

रसवुद्धया देही । यथा हयन्धो निम्नोन्नतकण्टकस्यखादिपु 

परिभ्रमति एवमसावपि विवेकहीनः सवत्र विषयसुखाका- 

इक्षया परिभ्रमति ॥। 

किच- 

तदे महामोदनमिद्दरियाणां 
मिथ्याथयोगेऽस्य गतिर्हि नित्या ! 
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मिथ्याथयोगाभिहतान्तरात्मा 

स्मरन्चुपास्ते विषयान्समन्तात् ॥ 

यद्रागाभिभूतस्य इन्द्रियाणां विषयेषु वतेनं तन् महामो- 

हनम् । एतदुक्तं भवति--यस्य विषयेषु अवास्तववुद्धिः तस्ये- 

न्द्रियाणि विषयेषु न प्रवतेन्ते । तस्य विषयेषु प्रव्रत्यभावात् 

प्रयगात्मन्येच प्रवृत्तिः, ततश्च मोहननिवृत्तिः । यस्य विष- 

येषु वास्तववुद्धिः तस्यन्द्रियाणां पराग्भूतेषु विषयेषु प्रवृत्त 

त्वात् नस इमं सदद्ितीयं प्रयग्भूतं परमात्मानमात्मखेन 

साक्षाजानाति ! तथा चोक्तम-- खीपिण्डसपकंकटटुषीक् तचे- 

तसो विषयविपान्धा ब्रह्य न जानन्ति इति । ततश्च महा- 

मोहनं पुनः पुनः विषयेषु प्रवृत्तिः । तथा चाह भगवा- 

न्मनुः-- (न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति | 
हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवधेतेः इति । ततश्च 
मिध्यार्थेरावेद्यापरिकल्मितैः रशव्दादिविषयैः योगो भवति; 
तस्मिन् मिभ्याथयोगे अस्य देहिनो गतिः संसारगतिः निलया 

नियता । प्रसिद्धं द्येतत्-- स्वात्मभूतं परमात्मानमनवगम्य 
विषयेषु प्रवतेमानाः पराग्भूतास्तिर्यगादियोनि प्राप्लुवन्तीति । 
तथाच बहचत्राह्मणोपनिषत्-- '्यावेता इमाः प्रजास्ि- 
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स्रोऽलयायमायेस्तानीमानि वयांसि वङ्गावगधाश्चेरपादाः ` उति । 

वक््यति च-- ˆ कामानुसारी पुरुषः कामाननु विनञ्यति ` 

इति । कस्मात्पुनः सिशथ्याथयोगेऽस्य गतिरहं नित्या इति? 

तत्राह-- मिभ्याथयोगाभिहतान्तरात्मा इति । सिशध्यामृत- 

विषयसंयोगेन अभिहतान्तरात्मा अभिहतस्वाभाविकत्रह्यात्म- 

मावः स्मरन स्व्यादिविषयान तानेव उपास्त, न परमात्मानं 

समन्तान् समन्ततः ॥ 

ततः किमिति चेन् तत्र यद्भवति तन् णु- 

अभिध्या वे प्रथमं दन्ति चेन 

कामक्रोधौ गद्य चैनं तु पञ्चात् । 
णते बाद्टान््रत्यवे प्रापयन्ति 

धीरास्तु षैर्येण नरन्ति मृत्युम् ॥ ११॥ 
अभिध्या विषयाभिध्यानं प्रथमं हन्ति विनाञ्चयति स्वरूपा- 

स्रच्युति करोति । ततो विषयध्यानाभिहतम् एनं विषयसं- 

निधो शीघ्रं प्रगृह्य कामश्च हन्ति, ततः कामाभिहतमेनं प्रगृह्य 

क्रोधश्च हन्ति । तत एते अभिध्यादयः तानभिध्याकामक्रोधव- 

रा गतान वालान् विवेकहीनान्मूढान मृद्यवे प्रापयन्ति प्रक्षिप- 

न्ति । श्रूयते च कठवदीषु-- (पराचः कामाननुयन्ति बाखा- 
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सते मुलयोयन्ति विततम्य पारम् । अथ धीरा अमृतत्वं विदि- 

त्वा ध्रुवमधरुवेष्विह् न प्राथयन्ते ` इति । धीरास्तु पुनः वर्येण 

विषयान् जित्वा परमास्मानमात्मव्वेनावगम्य तरन्ति मृव्युम । 

श्रूयते च-- ˆ निचास्य तं मृल्युमुखास््मुच्यते ` इति ॥ 

कथं पुनरधीरास्तु धर्येण विषयान जित्वा मुल्यं तरन्तीयाह-- 

यो ऽभिध्यायन्चुत्पतिष्णूचिहन्याः 
दनाचारणाप्रतिवुध्यमानः। 

सवे गत्युं म्त्युरिवात्ति भूत्वा 
द्येवं विद्रान्योऽभिहन्नीह् कामान् ॥ 

योऽभिभ्यायन् अनिलयाञ्चुचिदुःखानुविद्धतया चिन्तयन 

उत्पतिष्णून् उत्पत्योत्पत्य पतन्तीत्युत्पतनखीखा उत्पतिष्णवो 

विषयाः तान् निहन्यान् परियजन् अनाचारेण अनाद्रेण 

ओदा सीन्येनामेध्यददोन इव अप्रतिबुध्यमानः पुनरचिन्त- 

यन् सवे पुरुषो मृत्योरपि मत्युभूत्वा मूत्युरिवात्ति मत्युम् । 

उक्त च-- " विषयप्रतिसंहारं यः करोति विवेकतः । मृलयो- 

मृत्युरिति ख्यातः स विद्वानात्मवित्कविः ` इति ॥ 

एवमनिलयादिरूपेण विद्राननादरादिना अभिहन्ति का- 

मान् । यस्तु पुनरनादरादिना नाभिहन्ति स किं करोतीलयाह- 
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क्तमानुसारी परुषः कामाननु विनदयनि । 

कामान्व्युदस्य धुनुते यत्किचित्पुरुषो रजः ॥ 

यस्तु पुन्विषयाभिध्यानेन कामानुसारी भवति स कामा- 

नु विनयति कामविषये नष्टे कामाननु कामे: सह् विन- 

उ्यति, अनित्याः कामगुणा प्रतिक्षणं विनायान्विताः, तद्- 

त्कामी विीर्णो मवति । यस्तु पुनर्विषयदोषदरेनन कामा- 
परियजति स कामान्व्युदस्य परियञ्य धुत विवेकबुद्धया 

ध्व सयति यक्किचिन् इह जन्मनि जन्मान्तरे वा उपानजितं 

रजः पुण्यपापादिलक्षणं कम ॥ 

कथं पुनरस्य देहस्य काम्यमानस्य हेयत्वमियाराङ्कयाह- 

देदोऽप्रकारो भ्रूनानां नरकोऽयं प्रहड्यते । 
गृध्यन्तं एव धावन्ति गच्छन्तः श्वभ्रसुन्सुखाः॥ 

यः अयं भूतानां देहो दर्यते सः अप्रका्ः तमोऽचिद्धनः 

कवं नरकः उष्माखक्पूयकरिमि विण्मूत्रपरिपूणत्वान् । त- 

चाह भगवान्मनुः-- (अस्थिस्थूणं स्लायुवद्धं मांसरोणित- 

वेष्टितम् । चमौपिनद्धं दुर्गन्धि पूणे मूत्रपुरीषयोः । जराशो- 

कसमाविष्ठं रोगायतनमातुरम् ¦ रजस्वर्मनिययं च भुतावा- 

समिमं यजत् इति । एवमदलन्तबीभत्सितमपि स्व्यादिदेदं 
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कमनीयबुद्धया गृध्यन्तः अभिकाङ्श्चन्त एव धावन्ति अलुधा- 

बन्ति । गच्छन्तः श्रभ्रमुन्मुखाः यथा अन्धाः करूपादिकं 

विवेक्तुमशक्ताः कूपादिपून्मुखाः पतन्ति एवं स्त्यादिकम- 
भिकाङ्क्षन्तो विषयविषान्धाः उन्मुखाः नरकेष्वेव पतन्ती. 
यथः ॥ 

य एवं गरृध्यन्त एव धावन्ति तेषां देहो निरथ॑क इलयाह-- 

अमन्यमानः क्षचिय कश्चिदन्य 
नाघधीयने नाणे इवास्य व्याघ्रः । 

को धाह्छो मान्मोह भयान्तरात्मा 

स वै मरत्युस्त्वच्छरीरे य एषः ॥ १५ ॥ 
यः स्व्यादिकमभिकाङ्श्चन् अनुधावति स बिषयविषान्धः 

तन्चतिरिक्तं स्वात्मभूतं परमात्मानम् अमन्यमानः अप्रतिवुध्य- 
मानः नाधीयते तद्विषयमध्यात्मराखं नाधिगच्छति । तस्य 
अस्य विषयविषान्धस्य षडङ्गवेदाविदुषोऽपि देदस्तरणनिर्सितो 
व्याघ्र इव निरथंको भवति । तथा चाह भगवान्वसिष्ठः-- 
ˆ चतुरवेयपि यो विप्रः सुष््मं बरह्म न विन्दति । वेदभारभरा- 
कान्तः स वे ब्राह्मणगरद॑भः ` इति । न केवलं देहो निरथकः, 
य एवंभूतः स एव तस्य म्रत्युरियाह-- कोधाललोभान्मोह- 



१1 ४१ 
[+ ० प्रथमाऽध्यायः | 

भयान्तरात्मा इति | कोधटोभाभ्यां हेतुभ्यां मोहभयसम- 

न्वितः अन्तरात्मा स्वच्छरीरे य एष तवात्मा दश्यते स एव 

तव मृत्युः । यमस्तु पुनः अनितेन्द्रियः क्रोधलोभादिसमन्वितो 

विषयेषु प्रवतेते स एव तस्य मयुः विनाशहेतुत्वान । उक्तं 

च-- “आत्मेव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ` इति ॥ 

केन तद्युपायेन मृलयोर्विनाश इयाह-- 

ण्वं सत्यं जायमानं विदित्वा 

ज्ञानेन तिष्ठन्न विभेति खयोः । 

चिनदहयने विषये यख शत्यु- 
म्रल्योयेथा विषयं प्राप्य मत्यः । १६ ॥ 

णवं करोधादिरूपेण जायमानं प्रमादाख्यं मृत्युं जननमर- 

णादिसर्वानर्थवीजं विदित्वा कोधादीन भूतदाहीयान दोषान् 

परियज्य जक्रोधादीन संपाद्य ज्ञानेन चित्सदानन्द्ाद्वितीय- 

ब्रह्मात्मना तिष्ठन्न विभेति मृयोः । तथा च श्रुतिः-- * आन- 

न्दं ब्रह्मणो विद्रा, न विभेति कुतश्चन ` इति । कस्मारपुन- 

ज्ञानेन तिष्ठन्न विभेति मुयोरिति ? तव्नाह्-- विनश्यते तस्य 

ज्ञानिनो विषये गोचरे परमात्मनि साक्षात्कियमाणे प्रमादा- 

ख्योऽज्ञानमत्युः । यथा मत्योः विषयं संसारमागतो मव्युना 
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अभिभूतो नष्टो भवति मये: एवमात्मवेदिनो विषयमागतो- 

ऽज्ञानमत्युने्टो भवति । उक्तं च नाममहोदधो-- ज्ञानसं- 

स्थानसद्धावो ज्ञानानिज्ञानवज्थ्रत् । मृत्युहन्तेति विख्यातः 

स वीरो वीतमत्सरः: इति ॥ 

णवं तावन् “कर्मोदये: इ्यादिना कर्मणां बन्धहेतुतखमु- 

क्र्वा (ज्ञानेन तिष्ठन्न बिभेति मुलयोः' इति ज्ञानस्येव मोश्न- 
साधनत्वमभिदितम । तत्र चोदयति धृतराष्ट-- 

ध्रृतराश्र उावच-- 

यानेवाहुरिज्यया साधुटोका- 

न्द्विजातीनां पृण्यतमान्सनातनान् । 

तेषां पराथ कथयन्तीह वेदा 

एतद ढान्नेनि कथं नु कमे ॥ १७ ॥ 

ननु कथं कर्मणां बन्धहैतुत्वम् ! यावता यानेवाहुरिज्यया 

ज्योतिष्टोमादिना साधघुरोकान् साधुभिः धार्भिकेरारूढान् 

पुण्यतमान पवित्रान् सनातनान् । तेषां ब्रह्मखोकपयन्तानां 

लोकानां पराथ परमपुरुषाथत्वं कथयन्ति इह अस्मिन् 

संसारमण्डटे वेदाः । एतन् खोकानां परमपुरुषाथत्वं विद्वान 

कथं नु साधनं कमं नेति नानुतिष्ठति । अथवा, एतत् 
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बरह्मखोकपयन्तानां लोकानां साधनभूतं कम विद्रान ्रह्मविन् 

कथं नेति न गच्छति ।! 

एव पष्टः प्राह भगवान्- 

सनत्छ॒जात उवाच-- 

ग्वं ह्यविदडान्परियानि नत 

तथाथेजानं च वदन्ति वदाः । 
स नेदायाति पर परात्मा 

प्रयानि मार्गेण निदन्वययमागोन् । १८॥ 

सलयम् एवं ब्रह्मलोकादिसाध्यं सुखं मन्यमाना विषयवि- 

षान्ध। ह्यविट्रान परियाति तत्र तस्मिन ब्रह्मलोकादिसाधन- 

भूते कमणि न विद्वान; अविव्यादिदोषदद्चनान् | तथा च 

ब्रहदारण्यके-- (अनन्दा नाम ते रोका अन्धेन तमसा- 

वताः । तांस्ते प्रेयाभिगच्छन्यविद्रांसोऽवुधा जनाः ` इति । 

तथा अथजातं प्रयोजनजातं च तस्यैव अविदुषो वदन्ति 
वेदाः । यस्मादविदुष एव वदन्ति न॒ विदुषः, तस्मान् नेह 

सः विद्वान् ब्रह्मखोकाद्यनित्यस्ुखे तत्साधने बा कमणि 

आयाति प्रवतेते ! कि तहि करोति ? परमात्मानमात्मत्वेनाव- 

गम्य परात्मा सन् ब्रद्येव सन परं प्रयाति । मार्गेण निहन्ति 
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च अमागान् संसारहतुमूतानात्मनो विरद्धमागन् धमाधर्मो- 
पासनारूपान् । अथवा, `एवं हि वबिद्धान्परियाति तचः 

इति पाठे सगुणं नह्य विद्रान तत्र ब्रह्मलोकादाबुपासनफलं 

परियाति प्राप्रोति | तथा अथजातं च अस्य वदन्ति वेदाः | 

कीदृशं वदन्ति? स नेहायाति स विद्वानिदह अस्मिन् लोके 

फमिवन्नायाति न जायते, कितु ब्रह्मोपासनया अमागोन् 

विसद्धमागान् निहन्ति । एवं तत्र गत्वा संसारहेतूनमागान्नि- 

हत्य परात्मा सन काटेन परं ब्रह्म प्रयातीलय्थः। 

एवं तावस््रमादाख्यम्याज्ञानस्य मत्युत्वम् अप्रमादस्य 

स्वरूपावस्थानलक्षणस्यामृतत्वम् ‹ प्रमादं वै मृत्युमहं वीमि ' 
इत्यादिना दरोयित्वा ` आस्यादेष निःसरते: इयादिना म 

वे मूत्युस्त्वच्छरीरे य॒ एषः ` इत्यन्तेन तस्येव कार्यात्मना 
परिणतस्य सवानथहेतुत्वं दशेयित्वा, कथमस्य मृल्योरधिना 
इव्याङ्कय, ˆ एवं मृत्युं जायमानं विदित्वा ज्ञानेन तिष्ठन्न 
विभेति मृत्योः ` इत्याम्मज्ञानेन मु्युविनाशं दर्शयित्वा, 
“ यानेवाहुरिज्यया ` इत्यादिना ब्रह्मटोकादेः पुरुषा्रत्वमाश- 
ङ्यः “एवं ह्यविद्धान ` इद्यादिना तेषामविद्यावद्विषयत्वेना- 
पुरुषाथत्वसुक्त्वा, ‹ परं परात्मा प्रयाति मार्गेण ̀  इति ज्ञान- 
मार्गेण मोक्षः उपदिष्टः । तत्र “परं परास्मा प्रयाति: इति 
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जीवपरयोरेकत्वमुक्तम् । तदसहमानख्चोदयति धरृतर्टः-- 

ध्रनराण्र उवाच- 

कोऽसो नियुङ्क नमजं पुराणं 

स चेदिदं सवेमनुक्मेण । 

किं वास्य कायेमथवासुग्बं च 
तन्मे विदढन्न्रूदि सव यथावत् ॥ १९ ॥ 

ननु यदि स एव सलयादिलक्षणः परमात्मा कमेणाकासा- 

दि धरित्यन्तं जगत्स्रष्टा तदनुभ्रविरयान्नमयाद्यात्मना अवस्ि- 

तः संसरति चेन्, कोऽसौ तं सलयादिलश्चणे पुराणमजं संसार 

नियुङ्क प्रेरयति । किमन्येन, स्वयमेवेति चेन्, कि वास्य ना- 

नायोनिषु वत॑मानस्य कायै प्रयोजनम् ? अथवा, नानायोनि- 

प्वभ्रवतमानस्य तूष्णी भूतस्य स्वे महिन्नि व्यवस्ितस्य संसा- 
राननुप्रवेदो असुखम् अनथजातं वा किं भवति? ह विद्रन, 

म ब्रूहि सवं यथावन् । तथा च व्रह्मविदामेकः पुण्डरीको म- 

गवान्याज्ञवल्क्यः तत एव सवेस्य सखष्टिमुक्त्वा तस्येव जीव- 

त्वमभ्युपगम्य-- ययेवं स कथं ब्रह्म पापयोनिषु जायते | 

स इश्वरः कथं भवरनिषैः संप्रयुज्यते ` इति । ̂ कोऽसौ नियु- 

ङ् ̀ इत्यनेन भगवतोक्तमेव ब्रह्मजीववादपक्षे वावदूकचोद्यं 

स्पश्सुक्तवान् ॥ 
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एवं प्रषः प्राह सगवान्-- 

सनन्सुजात उवाच-- 
ॐ छ, [क्षि वे भ् क क 

दोषो मदानच्र विभेद्योगे 
क 9 क (न | 

हयनादियागन भवान्त नत्याः। 

0 9। [कदर श, क ^» 

लतशधास्य नचक्छयमपात क्च 

दनादियागन भवन्ति पुसः २०॥ 

यद्येवं चोदयत एबोऽभिप्रायः-नियोञ्यनियोजकत्वादिभ- 

ददर्खनादेकस्य कूटस्थस्य तदसं भवान् मेदेन भवितव्यमिति । 

तत्र यदि ब्रह्मण एव नानात्वमभ्युपगम्यते, तदा अच्र अस्मिन 

विसेदयोगे ब्रह्मणो नानात्वयोगे दोषो महान्; को दोषः ? अ- 

रेतिनो ह्यतथ्यवादिनोऽबेदिका भवेयुः, बेदट्रदयं परमाथमद्व- 

तं च वाध्यं स्यान् । किंच~-नानारूपेण परिणतत्वादनिलयत्वा- 

दिदोषः, अस्थूलादिवाक्यविरोधश्च प्रसञ्येत । 

अथोच्यते-- ब्रह्मणो नानात्वं नास्मामिरभ्युपगम्यते, अपि 

तु जीवपरयोर्भेढो ऽभ्युपगम्यते इति । तत्रापि महान् दोषो 

विनाशः प्राप्रोति । श्रूयते च, "यदा द्येवेष एतस्मि्चुद्- 
रमन्तरं कुर्ते । अथ तस्य भयं भवति ` ` म्रयोः स म्रत्युमा- 

प्रोति य इह नानेव पद्रयति ` “अथ योऽन्यां देवतामुपास्ते 
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परमात्मनो मायया बहुरूपत्वमुपपद्यत एवेत्यथेः । श्रूयते च 

एकस्य मायया वहुरूपत्वम्-- ‹ रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव ` 

{इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप इयते ̀ “ एको देवः सवभूतेषु गृढः ` 

" एकं सद्धिमा वहुधा बदन्तिः एकं सन्तं बहुधा कट्प- 

यन्तिः "एको देवो वहुधा निविष्टः (एकः सन् बहुधा 

विचारः ` ` त्वमेकोऽसि बहूननुप्रविष्ठः ` * अजायमानो वहुधा 

विजायते ` इति । तथा च मोक्षधर्म-- “एक एवहि भू 

तात्मा मूते भूते व्यवस्थितः । एकधा बहुधा चैव दश्यते 
जखचन्द्रवत् ` इति । तथ! च याज्ञवल्क्यः-- ‹ आकारामेकं 

हि यथा घटादिषु प्रथग्भवेत् । तथात्मैकोऽप्यनेकश्च जला- 

धारष्विवांड्युमान् ' इति । तथा च कावषेयगीतासु-- ' एकश्च 

सूर्यो बहुधा जल्धरेषु दृश्यते । आभाति परमात्मापि सर्वो- 

पाधिषु संसितः ।॥ ब्रह्म सवेशरीरेपु बाद्ये चाभ्यन्तरे स्थि- 
तम् । आकाशमिव कुम्भेषु बुद्धिगम्यो न चान्यथाः इति । 

तथा चाह परमेश्वरः“ नियः सवेगतो ह्यात्मा कूटस्थो दोष- 

वाजितः । एकः सन्भिद्यते शाक्या मायया सबेभावतः ` इति । 

यस्मादेकस्यैव मायया बहुरूपत्वम् , तस्मात्स एव कारणात्मा 

परमेश्वरः कायोत्मानं जीवात्मानं नियुङ कृतप्रयत्न पेक्षः स- 

न्मायया, न परमाथतः संसरति संसारयति बा । तथा चोक्त 
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कावषयगीतासु-- `न जायत न म्रियते न वध्यो न च 

घातकः । न वद्धो वन्धकारी वा न मुक्ते न च मोक्षदः ॥ 

पुरुषः परमात्मा तु यत्ततोऽन्यदसच तन् ̀ इति । तथा चाह् 

भगवान्परमेश्रः-- ` अहं प्ररास्ता स्वस्य मायात्तीतस्वमा- 

वतः । न चाप्ययं संसरति न च संसारयेत्परमुः ` इति । किच, 

मायानिमित्तमेदेऽम्युपगस्यमाने अस्य परमात्मनः कायकार- 

णात्मना अवस्थितस्यापि आधिक्यं स्वरूपाधिक्यं नापैति 

किंचित् किंचिदपि, मायात्मकत्वात्स॑सारस्य पूववल्करुटस्थ एव 

भवतीदय्थः । यस्मादेवं तस्मान् अनादियोगेन अनायविया- 

योगेन भवन्ति पुंसः पुमांसो जीवाः वहवो भवन्ति । अथवा; 

पुंसः पुरुषस्य पृणेस्य परमात्मनो या माया अनादिसिद्धा 

तद्योगेन वहवो भवन्ति । तथा चेतत्सवमनुगीतासु स्प्टमाह- 
अज्ञानगुणरूपेण तन्तवरूपण च स्थितम् । 
ममते यदि संसारो नोच्छियेत कथचन ॥ 
अविद्याशक्तिसंपन्नः सवयोनिषु वतते | 
तत्त्याज्यं सवंविद्षां मोहनं सवदेहिनाम् ॥ 
तन्नारोन महानात्मा राजते नात्र संरायः । 

अहंकारस्य विजये ह्यात्मा सिद्धो भविष्यति ॥ 

सिद्धे चात्मनि निदःखी पूववोधो भविष्यति । 
ण बोधं परानन्दमनन्तं छोकमावनम् ॥ 

५. 21 . 1; 1 
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भजलयतव्यभिचारेण परमात्मानमच्युतम् । 
तद्धक्तस्तस्प्रसादेन ज्ञानानरसमन्वितः ॥ 

अखिलं कमं दग्ध्वान्येर्िष्ण्वाख्यममृतं छुभम् । 
प्राप्रोति सवेसिद्धाथमिति वेदानुशासनम् ॥ इति । 

तथाहि मगवान्परमगुरुः पराञ्यरः आत्मव्यतिरिक्तस्य स- 
वस्य मिथ्यात्वं ददीयति-- 

ज्ञानस्वरूपमलयन्तनि्मटं परमाथेतः । 
तमेवार्थस्वरूपेण भरान्तिदरानतः स्थितम् ।। 

ज्ञानस्वरूपमखिटं जगदेतदवुद्धयः । 
अर्थस्वरूपं पर्यन्तो भ्राम्यन्ते मोहसंप्रवे ॥ 

ये तु ज्ञानविदः श्ुद्धचेतसस्तेऽखिटं जगन् । 

ज्ञानात्मकं प्रपद्यन्ति त्वद्रूपं परमेश्वर ॥ 

ज्ञानस्वरूपो भगवान्यतोऽसा- 
वशेषमू्तिने तु वस्तुभूतः । 

ततो हि रोराब्धिधरादिभेदा- 
तरानीहि विज्ञानविजुम्मितानि ॥ 

यदा तु शुद्धं निजरूपि सवै- 
कर्मक्षये ज्ञानमपास्तदोषम् । 

तदा हि संकस्पतरोः फठानि 
भवन्ति नो वस्तुषु वस्तुभेदाः ॥ 
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वम्त्वस्ति कि कुत्रचिदादिमध्य- 

पयन्तहीनं सततैकरूपम् । 
यच्चान्यथात्वं द्विज याति भूयो 

न तत्तथा तस्य कुतो दहि तत्त्वम ॥ 

मही घटत्वं घटतः कपाटिका 

कपाटिका चूणरजम्ततोऽणुः । 
जनेः म्बकमस्तिमितात्मनिन्चये- 

रारश््यते ब्रूहि किमत्र वस्तु ॥ 

तस्मान्न विज्ञानमृतेऽस्ति किचि- 
त्कचित्कदाचिद्विज वम्तुजातम् । 

विज्ञानमेकं निजकमंभेद- 
विभिन्नचित्तेवहूुधाभ्युपेतम् ॥ 

ज्ञानं विषुद्धं विमं विशो कमरोषदोषादिनिरस्तसङ्कम । 
एकं सदेकं परमः परेः स वासुदेवो न यतोऽन्यदस्ति | 
सद्धाव एप भवतो मयोक्ता ज्ञानं यथा सलयमसयमन्यन् । 

एतत्तु यत्संव्यवहार भूतमत्रापि चोक्तं भुवनाश्रयं ते ॥ 

परमाथस्तु भूपा संकषपाच्छयतां मम । 
एको व्यापी समः शुद्धो निगणः प्रकृतेः परः ॥ 

जन्मवृद्धयादिरहितो ह्यात्मा सवगतोऽव्ययः । 
परज्ञानमयोऽसद्धिनोमजालयादिभिर्विभुः ॥ 
न योगवान्न युक्तोऽभून्नैव पाथिव योक्ष्यति । 
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तस्यात्मपरदेहेषु सतोऽप्येकमयं हि तत् ॥ 

विज्ञान परमार्थोऽसो द्वैतिनोऽतण्यदर्दिनः | 
तदेतदुपदिष्टं ते संक्षेपेण महामते ॥ 

परमाथंसार भूतं यत्तदद्वेतमशेषतः । 
सितनीखादिमेदेन यथेकं हर्यते नमः | 
श्रान्तिष्िभिरत्मापि तथैकः सन्प्रथक्कृतः ॥ 

एकः समस्तं यदिहास्ति किचि- 

तदच्युतो नास्ति परं ततोऽन्यत् । 
सोऽ्दसचत्वं स च सवमेत- 

दात्मस्वरूपं यज भद मोहम् || 

इतीरितस्तेन स राजवयैस्तलयाज मेदं परमाथदटृष्टिः | 
स चापि जातिस्मरणाप्रवोधस्ततरैव जन्मन्यपवर्गमाप ॥ 

ज्योतींषि विष्णुमुंवनानि विष्णुवनानि विष्णुर्गिरयो दिराश्च । 
र (^ (~ 

नद्यः समुद्राश्च स एव सवे यदस्ति यन्नासि च विप्रवयं।; 

विस्तारः सवैभूतस्य विष्णोर्विश्वमिदं जगन् । 
दृष्टव्यमात्मनस्तस्मादभेदेन विचक्षणैः ॥ 

विमेदजनकेऽज्ञाने नाक्मालयन्तिकं गते । 

आत्मनो ब्रह्मणो भेदमसन्तं कः करिष्यति ॥ 

तद्धावभावमापन्नस्तदासो परमात्मना । 

भवयमेदी मेदश्च तस्याज्ञानकृतो भवेत् ॥ 
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ज्ञानसेव परं व्रह्म ज्ञानं बन्धाय चेष्यते । 
ज्ञानात्मकमिदं सवे न ज्ञानाद्विद्यते परम् ॥। 

विद्याविदे च मेत्रेय ज्ञानमेवोपधारय ।। इति ! 

तथा चैतत्सवै स्पष्रमाह भगवान सनस्सुजातः ब्रह्माण्ड- 

तुराणे कावषेयगीताप्रसङ्ग-- ` वदान्पटष्वं विधिवद्रतानि 

करत्वा विवाहं च मखे्यजघ्वम् । उत्पादय पुत्रान्वयसो विराम 

दहं यजध्वं नियतास्तपोभिः ` इति । ` किमद्य न्चाध्ययनेन 

कायं करिमथवन्तश्च मखेर्यलामः । प्राणं हि बाप्यनटे जोह. 

वीम: प्राणानटे जोहवीमीति बाचम् ` इति कृतकृयत्वन 

चज्ञायनुष्ानेन आत्मनः प्रयोजनामावं दयायित्वा ` स्व- 

गात्तु॒वेरयागरृहसंनिवेाप्पुण्यक्षयान्ते पतनं स्याद वच्यम् । 

मनुष्यलोके विजरा विदुःखम् ... इति यज्ञादिसाध्यस्य खक- 
म्यानिदयत्वादिदोषदुष्टत्वेन हेयत्वं दशयित्वा यजुर्वेदोपनिषदि 

सयं परं परम् इत्यारभ्य सलयादीनां माहात्म्यं द्यित्वा 

‹ न्यासः : इवयारभ्य ‹तानि वा एतान्यवराणि तपा सि 

न्यास पवायरेचयन् ` इयन्तेन नियसिद्धनिरतिश्यानन्द- 

ब्रह्मप्राप्रिसाधनस्य तत्साधनेन अपरादनिदयफर्साधनाद्यज्ञा- 

देः सर्वस्मादुत्करष्टत्वं संन्यासस्योक्तं तत्रैव श्रूयते-- “न कमणा 
न प्रजया धनेन लयागेनेके अम्रतत्वमानरुः ! परेण नाकं नि- 
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हितं गुहायां विभ्राजते यद्यनयो विरान्ति । वेदान्तविज्ञानसु- 

निश्चिताथाोः संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसच्वाः । ते ब्रह्मटोकेषु 

परान्तकाटे परामृतात्परिमुच्यन्ति सर्वेः इति । तथा च 

ब्रहदारण्यके सवेकमसंन्यासं दरयति-- ‹ एतं वैतमात्मानं 
विदित्वा ब्राह्मणाः पुत्रेषणायाश्च वित्तेषणायाश्च लोकेषणायाश्च 

व्युत्थायाथ भिक्षाचयै चरन्ति इति । तथा च भग- 

बान्वासुदेवः सवकमसंन्यासं दरीयति--' निरासीयतचि- 
त्तात्मा यक्तसवपरिप्रहः । शारीरं केवलं कम कुव 
न्नाप्रोति किस्विषम् ॥ अनपेक्षः जुचिदक्ष उदासीनो गत- 

व्यथः । सवारम्भपरिलयागी यो मद्धक्तः समे प्रियः॥ यो 

न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति । शुभाञ्युभपरि- 

लागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः ॥ मानापमानयोस्तुल्यस्तुस्या 

मित्रारिपक्षयोः । सवाोरम्भपरिव्यागी गुणातीतः स उच्यते ।; 

असक्तबुद्धिः सवत्र जितात्मा विगतस्प्रहः । नैष्कम्येसिद्धि 

परमां संन्यासेनाधिगच्छति ॥ सवेधमान्परित्यञ्य मामेकं 
सरणं तज । अहं त्वा सवैपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा इचः ' 

इति । तथा चानुगीतासु कमणि प्रयोजनाभावं ददोयति भग- 

वान्-- "नैव धमी न चाधर्मी न चेव हि जुभाद्यभी। यः 

स्यादेकासने खीनस्तूष्णीं किंचिद चिन्तयन् ` इति । "“प्रव्॒ति- 
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लक्षणो योगो ज्ञानं संन्यासलक्षणम् ! तस्माज्ज्ञानं पुरस्करट 

संन्यसेदिह बुद्धिमान इति । तथा च शान्तिपवेणि 
दुक प्रत्युपदिष्टवान्भगवान्ग्यासः-- ˆ कर्मणा वध्यते जन्तु- 

विद्यया च विमुच्यते । तस्मात्कम न कुन्ति यतयः पार- 

द्ररिनः ॥ एषा वे विहिता वृत्तिः पुरस्ताद्धद्यणा स्वयम् । 

एषा पूवतरेः सद्धिराचीणा परमपिभिः ॥ प्रत्रजेच परं स्थानं 

पारित्राज्यमलुत्तमम् । तद्धावानेवसम्यस्य वततां श्रूयतां तथा ` 
इति । तथा च सवकमरसंन्यासं ददायति भगवान्नारदः 

संन्यस्य सवकमौणि संन्यख विपुटं तपः । संन्यस्य विविधा 

विद्याः सवै संन्यस्य चैव हि | खक्यं त्वेकेन मुक्तेन कृत- 

छयेन सवंराः । पिण्डमात्रसुपाभ्रिय चरितुं सवतोदिररम ॥: 
हित्वा गुणमयं पादां कमं हित्वा जुभाञ्युभम् । उमे सवयानृत 

लयक्त्वा एवं मवति निगुणः ॥ परिग्रहं परियज्य भव तात 

जितेन्द्रियः । अदोकसथानमातिषए इह चामुत्र चाभयम् ` 

इति । तथा च सवकमसंन्यासिन एव ज्ञाने अधिकारः नेत- 

रस्येयाह् भगवान्ब्रहस्पतिः-- ' प्रसत्रिन्द्रियेदुःखी तेरेव नि- 

यतः सुखी । रागवान्प्रकृतिं द्येति विरक्तो ज्ञानमाप्नुयात् ` 

इति । तथा चाश्रमेधिके ब्रह्मणा सम्यगुक्तं मुनीन्प्रति सवा- 

श्रमिणां सवकमसंन्यासे अधिकार इति-- गृहस्थो ब्रह्म 
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चारी वा वानप्रस्थोऽथ वा पुनः। य इच्छेन्मोक्षमासातुमु- 

तमां वृत्तिमाश्रयेत् ' इति । ‹ एतत्तु ब्राह्मणं वृत्तमाहुरेकपदं 

खखम् । एषा गतिर्धिरक्तानामेष धमः सनातनः ` इति । 

यस्मादेवं तस्माद्विविदुषोमुमुक्षोश्च सवेकमसंन्यास एवाधि- 

कारः ॥ 

एवं तावदेकस्येव परमात्मनोऽनादिमायायोगेन बहुरूपत्व- 
मुक्तम् । इदानीं यदीश्वरस्य जगत्कारणत्वं तदपि मायोपाधि- 

कमियाह- 

यदेतदद्धा भगवान्स निलयं 

विकारयोगेन कराति विश्वम् । 
लथा च तच्छक्तिरिति स्म मन्ये 

तदथयोगे च भवन्ति वेदाः ॥ २१ ॥ 

यदेतत् अद्धा परमाथमूतो भगवान् रेश्रयौदिसमन्वितः 

सः परमेश्वरो नियं विकारयोगेन इश्चणादिपूवकं विश्वं क- 

रोति इति तत्सवं तथा तच्छक्तिः परमात्मनः शक्तिः मायेव 

करोति न परमात्मा अपूवादिटक्षणः इति स्म मन्ये। न सतः 

चिदानन्दाद्वितीयस्य कारणत्वम्, किंतु मायावेरावशादि- 

यथः । किं तद्यख तथाभूतशक्तियोगे प्रमाणमिति चेत्, 
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तत्राह-तदथयोगे तस्य परमात्मना जगदुपादानभूतमाया्थ- 

योगे च भवन्ति वेदाः । तस्य मायासद्धावे वेदाः प्रमाणं 

भवन्तीलयथः । तथा च श्रुतिः-- इन्द्र मायाभिः पुरुरूप 

दयते ̀  “ अस्मान्मायी स्रजते विच्मेतनत ` ` मायिनं तु महे- 

श्वरम ` °देवात्म्ाक्ति स्वगुणेर्निगृढाम ` इति । तथा चाह् भ- 
गवान्वासुदेवः-- देवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरलयया । 

अजोऽपि सन्नव्ययात्मा मूतानामीश्वराऽपि सन । प्रकृतिं स्वा- 
मधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया । मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते 

सचराचरम् ` इति । तथा च-- ` माया तवेयमज्ञातपदाथान- 

तिमोहिनी । अनात्मन्यात्मविज्ञानं यया मूढोऽधिरोहति ।। इय- 

मख जगद्धातुमाया कृष्णस्य गहरी ¡ धायधारकभावेन यया 

संपीडितं जगन् | अहो स्म दुस्तरा विष्णोमायेयमतिगहनरी । 

यया मोहितचित्तस्त॒ न वेत्ति परमेश्वरम् ̀ इति ॥ 

एवं तावन् ` प्रमादं वे म॒ल्युमहं तरवीमि ' इलयादिना रलयोः 

स्वरूपं तस्य कायीत्मनावस्थानं तन्निमित्तं चानेकानथे दशयि- 

त्वा केन तद्यस्य विनारा इयाशङ्कय ‹ एवं मत्युं जायमानं 

विदित्वा ज्ञानेन तिष्ठन्न बिभेति मृलयोः ` इयादिना अआग्मज्ञा- 

नादेवामयप्राप्निं दातां श्रुत्वा प्रासङ्किकि चोद्यद्रये परितः 

कर्मस्वरूपविज्ञानाय प्राह धृतरणष्रः-- 
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ध्रतराश्र् उवाच-- 

यस्माद्धमोनाचरन्तीह केचि- 
तथाधमोन्केचिदिद्ाचरन्ति । 

धमः पापेन प्रतिहन्यते वा 
उताहो धर्मः प्रतिहन्ति पापम् ॥२२॥ 

यस्माद्धमान् अयिहोत्रादीन् आचरन्ति इह ठोके केचित् ¦ 

तथा अधमौनिहाचरन्ति । कि तेषां ध्मः पापेन अरतिहन्यते 

वा! उताहो स्वित् धमः प्रतिहन्ति पापम्? अथवा तुल्यवरू- 

व्वेनान्यतरेण अन्यतरस्यापि नादाः ? इति ॥ 

अविदुष उभयोरनुभव एव, नान्यतरेणान्यतरस्य नाशः । 

विदुषः पुनरुभयोरपि ज्ञानाभिना नाद इव्युत्तरमाह- 

सनत्सुजात उवाच-- 

तस्मिन्स्यितो वाप्युभयं हि निलयं 
ज्ञानन विद्रान्पतिदहन्ति सिद्धम् । 

अथान्यथा पुण्यसुपेति देही 
लथागनं पापसपेति सिद्धम् ॥ २३ ॥ 

एव प्रषः प्राह भगवान सनस्सुजातः-- 



प्रथमोाङध्याय; | २१९ 

तस्मिन् पुण्यापुण्यात्मक कमणि सितापि ङुवन्नयि उभयं 
पुण्यापुण्यखक्षणं कम नियं नियमेन विद्धान् ज्ञानेन प्रतिहन्ति 
विनारयति । कथमेतदवगम्यते ज्ञानेन विद्रान्धरतिहन्तीति : 

तत्राह-- सिद्धं प्रसिद्धं दयेतच्ृतिस्गरतीतिदहासपुराणेपु । तथा 
च श्रतिः-- (भिद्यते हृदयमन्थिः ` इयादिः ; ` यथा पुष्कर- 

पलाश आपो न स्छिष्यन्ते एवमेवंविदि पापं कम न श्छिप्य- 
ते ̀ इति : ` तयथेषीकातूलमप्नौ प्रोतं प्रदूयेतेवं हास्य सव 

पाप्मानः प्रदूयन्ते ` इति (तथा विद्ान्पुण्यपापे विधूय 

निर खनः परमं साम्ययुपेतिः इति । ` अच उव रोमाणि 

विधूय पापम् इति । ° यथेधांसि समिद्धोऽभिभम्मसात्कुरुते- 
ऽजुन ̀ इति । अथान्यथा ज्ञानविदहीनश्चेन् पुण्यसुचैति देही 

तथागतं पापमुपेति तत्फटं चोपसुङ्के । कथमेतदवगम्यत 
इति चेत्, तत्राह-- सिद्धं॑प्रसिद्धं द्येतदपि श्रुत्तिस्मृतीति- 
हासपुराणादिषु । तथा च श्रतिः-- ` इष्टापू मन्यमाना 

वरिष्ठं नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमूढाः । नाकस्य पष्ठे सुकरतन 

भूत्वेमं खोक ॒पुनरेवाविदान्ति ` इति । ८ अनन्दा नाम ते 

लोका अन्धेन तमसावृताः । तांस्ते प्रेयाभिगच्छन्ति येके 

चात्महनो जनाः ` इति ॥ तथैव वासुदेवः-- “त्रैविदा माम् ` 

इति, ‹ते तं भुक्त्वा स्वगेरोकं विशालम् ` इति च ॥ 
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किसविदुषः अनुभव एवोभयोः, उतान्यतरेणान्यतरनाशच 

इति, तत्राह- 
गत्व ष + ¢ सुञ्य ७ (= ¢ 

गत्वोभयं कमणा सलञ्यतेऽस्थिर 
[र ध 

दमस्य पापस्य स चापि कमणा । 
ष $ [क [र 

धमेण पाप प्रणुदनीह विदढा- 
ला द [8 (~ (न (~ क छ 

न्धमा चटाोयानिनति नस्य एवाद्ध्।॥ ९२४॥ 

गत्वा परणोकं प्राप्य उभयं पुण्यापुण्यसाध्यं फठं पुण्यापु- 

ण्यलक्षणेन कर्मणा मुज्यते अस्थिरम् । श्रूयते च बह दाण्यके- 

यो वा एतदक्षरं गाग्यविदित्वास््मिष्टोके जुहोति इति । 

अथ येऽन्यथातो विदुरन्यराजानस्ते क्षय्यलोका भवन्ति ' 

इति च्छान्दोग्ये । स चापि सोऽपि विद्वान् कमणा धर्मण पापं 

प्रणुदति विनाशयति इह रोके विद्रान् वक््यमाणलक्षणो वि- 

{~ अ. ४ ट ¢ _ {~ ८ € 

नियोगज्ञ इश्राथं कमानुतिषठठन । तथा च वक््यति--"तदथ- 

मुक्तं तप एतदिज्या ताभ्यामसौ पुण्यमुपैति विद्धान् । पुण्येन पापं 

विनिहय पश्चात्स जायते ज्ञानविदीपितात्मा ।। ज्ञानेन चात्मा- 

नमुपैति विद्वानथान्यथा स्वगंफटाजुकाङ्क्षी । अस्मिन्कृतं 

तत्परिग्रह्य स्वममुत्र भुङ्ख पुनरेति मागम इति । “येषां 

धर्मे च बिस्पधी न तद्विज्ञानसाधनम् । येषां धर्मे न 
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च स्पधा तेषां तञ्ज्ञानसाधनम् ` इति । यश्चैवं विनियोगज्ञ 

इशवराथं कमौलुतिठति, तस्य विदुषो घमः पापान् वरीयान 
इति विद्धि विजानीहि । तस्य पुनः केवटकिणो न वी- 

यान् ; तस्योभयोरलुभव एव नान्यतरेणान्यतरस्य विनायः ।! 

केषां तहि स्वगोदिसाधनम . केषां वा वचित्तदुद्धिद्रारण 

ज्ञानसाधनम् ? इति : त्राह छाकद्रयन- 

मेषां धर्मेषु विस्पधां 
बरे बलवतामिव) 

ने ् राद्यणा इनः प्रेय 

स्वर्गे यानिनि प्रकाडानाम् ॥ २५॥ 

येषां धर्मे न च स्पधो 
तेषां तज्ज्ञानसाधनम् । 

ते ब्राह्यणा इलो सक्ताः 

स्व यान्नि चिविष्टपम् ।॥ २६ ॥ 

येषां विषयपराणां स्रगौदिवासे उवश्यादिभोगश्रवणात्त- 

त्साधनमूतेषु ज्योतिष्ठोमादिषु धर्मेषु विस्पधो संघर्षो वततत 

अस्मादहमच्कृ्टतरं धमै कृत्वा अस्मादपि सखी भूयासमिति । 
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भ 

चले वखवतामिव, यथा बख्वतो राज्ञः वख्वन्तं राजानं दृष्टा 

अहमस्मादपि वख्वत्तां संपागेनं जित्वा अस्मादपि सुखी भू. 
यासमिति संघर्षो वतते तद्रत् । ते फएटसङ्गसदहिताः ब्राह्यणा य- 

ज्ञाधिकारिण इतः प्रेय धूमादिमार्गेण गत्वा सगे नक्षत्रादि- 

रूपेण यान्ति प्रा्रुवन्ति प्रकारताम् । श्रूयते च-^ अथ य 
इमे इष्टापूर्ते दत्तमित्युपासते ते धूममभिसंभवन्ति ` इलयार- 

भ्य ˆ एष सोमो राजा तदेवानामन्नं तं देवा भक्षयन्ति याव- 

स्संपातमुपित्वाथेतमेवाध्वानं पुनर्भिवतेन्ते ` इति । येषां वि- 

षयानाकरृष्टवेतसामनिदयफरसाधनञ्योतिष्टोमादो धर्मे न च 

स्पध संघर्षो न वर्तते तेषां फटनिरपेक्षमीखराथं कर्मानुति- 

छतां तन् यज्ञादिकं कम रुद्धिद्रारेण ज्ञानसाधनम् । वक्ष्यति 

च स्वयमेव भगवान् शुद्धिद्रारेणेव ज्ञानसाधनत्वम्-- ‹ पुण्येन 

पापं विनिहय पश्चात्स जायते ज्ञानविदीपितात्माः इति । ये 

यज्ञादिभिः विशुद्धसच्वाः परमात्मानमात्मत्वेनावगच्छन्ति, ते 

ब्राह्मणा इतः अस्मात्तायकारणलक्षणाषह्छोकास्मेय मुक्ताः स्वरी 

सुखरश्चणं पूणानन्दं ब्रह्म यान्ति प्राप्ुवन्ति । इतरस्मात्स्वगा- 

दस्य वेटश्षण्यमाह--िविष्टपमिति । तिभिराध्यात्मिकादिता- 

येः, सत््वादिभिवा, जाघ्रदादिभिवा विमुक्तः स्वरूपा विषं पातीति 

त्रिविष्टपम् । अथवा, तेर्विष्टमधिकारिणं पातीति त्रिविष्टपम् ॥ 
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इदानीं ऋह्यचयादेव सर्वाणि कर्माणि संन्यम्य वदान्तश्रव- 

णादिकं कृत्वा स्वे महिम्नि व्यवस्थितस्य परमर्हसपरित्राजका- ` 
८ (^. 

चायस्य विदुषः समाचारमाह- 

नस्य सम्यक्समाचारमाहूर्वेद विदा जनाः, 
सः +$ छ. ~  # [। 

नन मन्यत ब्रूख्द्र बाद्यमास्यन्तर जनम् ॥ 

तस्य विरक्तस्य विदुषः सम्यक्समाचारमाहूर्वेद विदा जनाः 

नैनं योगिनं मन्येत चिन्तयेन् भूयिष्ठ बहु बाह्यमाभ्यन्तरं 

जनं पुत्रमिच्रकटत्रादि आभ्यन्तरम् . इतरद्राद्यम } यथा पुत्र- 

मित्रादयो न गृह्णन्ति, तथा तेषासगोचर एव वतते इत्यथः ॥ 

कीटे देचोऽस्य वास इलयाह्- 

यच्च मन्येत भूयिष्ठं प्राव्रुषीव त॒णोदकम् । 

अन्नपानं च ब्राह्मणस्तज्ीवेन्नान संञ्वरत् ॥ 

यत्र यस्मिन् मृगगोचरादिपीडारदिते देर अन्नपानादि 

भूयिष्ठं बह्टं विद्यत इति मन्येत प्रावृषीव वषोकाटे तृणोदकं 

वहुलं विद्यते तद्त् । ठृणोरुपमिति केचिन्-- ' ठृणोरुपमिति 

ख्यातो मुनिभोञ्योदनादिषु ? इति वदन्ति । पूज्यद् वविदाष 

इति केचित् ! तत्र स्थित्वा तन् अन्नपानादिकसुपजीवेन् । 
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नानुसंज्वरेत् संतप्रो न भवत्, अन्यथा अन्नपानादिरहिते देशे 

कृथं नाम देहयात्रा सिध्येदिति संतप्रो भवेत्; ततश्च न 

योगसिद्धिः ॥ 

तच्रप्येवंविघजनसमीपे बास इ्याह- 

यच्राकथयमानस्य प्रयच्छदयदिव भयम् । 

अनिरिक्तामिवाङुवन्स भ्रयाच्नेतरो जनः ॥ 
यत्र यस्मिन्देरो अकथयमानस्य तूष्णीं भूतस्य स्वमाहात्म्यं 

प्रच्छादयतो येन केनचिदच्छन्नस्य येन केनचिदारितस्य 

यव कचनदायिन आत्मानमेव रोकं पदयतः जडमूकवाट- 

पिशाचादिवत्संचरतः परमहंसपरिव्राजकाचायेस्य प्रयच्छलय- 

शिवं भयम् अकल्याणमवमानादिकं प्रयच्छति । तथा अति- 

रिक्तमिवाक्वेन् यथा कथ्िन् स्थितग्रज्ञटक्षणज्ञो ब्रद्यविदिति 

ज्ञासवा प्रणिपातनमस्कारादिपूवकमीश्वरवुद्धया पूजयति तद्द्- 

ज्ञाततया अतिरिक्तं ब्राह्मणजातिमात्रप्रयुक्तपूजातिरिक्तं पूजा- 

न्तरं ब्रह्मविदनुरूपमक्ुवन् अवमानादिकमेव ऊुबन् यो जनः, 

सः अस्य विदुषः श्रेयान् , नेतरः यः प्रणिपातादिपूवेकमीश्वर- 

बुद्धया संपूजयति । तथा चाह भगवान्मनुः-- ˆ संमानद्भा- 

ह्मणो विद्वानुद्धिजेत विषादिव । अगरतस्येव चाकाङ्क्षेदवमा- 
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हः [ ५ 

नस्य सवदा ` इते । तथा चाह भगवान्परागरः- ` संमा- 

नना परां हानि योगर्द्धः कुरुते यतः! जननावसमतो योसी 

योगसिद्धि च विन्दति इति | 

कीटस्य तद्यन्न मोज्यमिति, अत्राह- 

यो वाकथयमानस्य द्यात्मानं नानुसंञ्वरेन् । 

ब्रह्मस्वं नोपहन्याद्वा नदन्नं संमनं सनाम् ॥ 

यो वा अकथयमानस्य तृष्णी भूतस्य सर्वोपसंहारं कृता 

पूणोनन्दात्मना अवस्धितस्य आत्मानं नानुसंज्वरेन न ताप- 

येत् ब्रह्मस्वं नोपहन्याद्रा ब्रह्मनिषछठासाधनमूतं चेखाजिनङय- 

पुस्तकादिकं नोपहन्याद्रा । तथा चोक्तम-- * रनहेमादिकं 

नास्य योगिनः स्वं प्रचक्षते । कुदवत्कल्चेटायं ब्ह्यस्वं यो- 

गिनो विदुः: इति ¦ अन्यदपि ब्रह्मस्वे ब्राह्मणस्वं नोपहन्याद्रा 

तदन्नं तस्यान्नं संमतं सतां भोज्यत्वेन ॥ 

पुनरपि तस्येव समाचारमाह- 

निलयमज्ञातचयौ म इति मन्येन ब्राह्मणः | 
ज्ञातीनां तु वसन्मध्ये नैव विन्देत किचन ॥ 

नियं नियमेन अज्ञातचयो गूढचया मे मम कतव्येति 
की 

५ 1.1 
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मन्येत बाद्णः ब्रह्यवेत् । जातीनां पुत्रमित्रकलत्रादीनां 

मध्ये संनिधौ वसन नव विन्दत च प्रतिपयेत किचन किंचि- 

दपि । क्श्नेति केचिन् । योगी चेच विन्देत पुत्रमित्रकलन्ना- 

दिकं परिदयञ्य केवलं स्वात्मान मृढ चर्यो भवेदिदयथंः । तथा 

च श्रुतिः-- “कुटुम्बं पुत्रदारांश्च वदाङ्गानि च सर्वाः । यज्ञं 

यज्ञोपवीतं च दयक्त्वा गूढथ्यरन्युनिः` इति । तथा चाह 

भगवान्वसिष्ठः-- ` यन्न॒ सन्तन चासन्तं नाश्रुतं न कहु 

श्रुतम् । न सुत्तं न दुवृत्त वेद कशचिस्ख॒ व्राह्मणः !। जानन्नपि 

च मेधावी जडवद्धोक आचरेत ` इति ॥ इंररास्येव ज्ञान- 

निष्ठप्राप्रिखक्षणो मोक्षः नान्यस्य, चिक्षेपवाहुस्यादिति भावः । 

अथवा, ‹ नियमज्ञातचय मे अत चष्षुराद्यविषयभूते वाचा- 

मगोचरे अनुदितानस्तभितज्ञानःत्मनावस्थिते अङनायाद्यसं- 

स्पृष्टे पूणानन्दस्वरूपे सवोन्तरे प्र्यरभूते ब्रह्मणि चयौ निष्ठा 
समाधिखक्षणा मे मम कतंव्या, नं पराग्भूतदेहेन्द्रियपुत्रमि- 

रकटतरादो स्थुखोऽहं कृखोऽदहं गच्छामि तिष्ठाभि छीवः 

काणः मूको वधिरः असुष्य पुच्रोऽम्य चप्रा ब्राह्मणोऽहं श्चति- 

योऽहं माया मे पुत्रो मे विभवो मे सिनग्धवन्धुसुहृदः इवयेव- 

मात्मिका कतव्या ` उति मन्येत त्राद्यण््े तद्वित् । तथा च 

श्रुतिः-- “यच्चक्षुषा न परयति यन् चक्षि पश्यति, तदेव 
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जह्य ` इति । यस्मादेवमज्ञात एव बद्यणि निष्ठा कतव्या, 

तस्मात् ज्ञातीनाम् ˆकोधमानादयो दोषा विषयाश्चेन्द्रियाणि 

च । एत एव समाख्याता ज्ञातयो देहिनस्तव ` इतीन्द्रियादीनां 

ज्ञातिदाबव्देनोक्तत्वात् इन्द्रियादीनां मध्ये वसन पदयन शण्वन 

स्प्ररान् जिघ्रन् गच्छन् अश्न मन्यमानो विजानन्नपि नव- 

मात्मानं प्रमात्रादिरूपेण विन्देत प्रतिपद्येत. तत्साक्षित्वादा- 
त्मनः । तथा च श्रुतिः-- "अथ यो वेदेदं जिघ्राणीति सं 

आत्मा ` इति । देहद्वयतद्धमोनात्मतन न गृह्वीयादिलयथः ॥ 

कस्मात्पुनरेवं न गृह्यत इति, अत्राह-- 

को दयेवमन्तरात्मानं ब्राह्यणो मन्तुमहति । 
निर्टिङ्गमचलं युद्धं सवेदन्द विवर्जितम् ॥ 
को हि नििङ्ग स्थुटसुष्ष्मविव्जितम् अचरं क्रियाकत्रादि- 

राल्यं शुद्धम् अविद्यादोषरहितं सवद्न्द्रविवार्जतम् अशनाया- 
पिपासाश्ोकमोहजरामृत्युदीतोष्णसुखदुःखादिधर्मविवर्जितम 
अन्तरात्मानं सवान्तरं प्रमात्रादिसाक्षिणमात्मानं मानाविषय- 

भूतं एवम् उक्तेन प्रकारेण देहद्रयतद्धमतया ` स्थूलोऽहं करोऽ 
गच्छामि पश्यामि मूको बधिरः काणः सुख्यहं दुःख्यहम् ` 

इति ब्राह्मणः सन् अहेति मन्तुम् । तथा सति बाह्यणत्वमेव 

हीयेतेयथः । वक््यति च-' य एव स्यान्नापेति स ज्ञेयो 
्राह्यणस्त्वया ` इति ॥ 
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यस्त्वेवं मनुते स पापीयानिलयाह- 

योऽन्यथा सन्तमाट्मानमन्यथा प्रनिपव्यने | 
किंतेन न करलं पाप चोरेणात्मापदारिणा॥ 

योऽन्यथा सन्तमात्मानं ज्ञानात्मना निटिङ्गममटं खुदधं 
सवद्रन्द्रविवजितं चित्सदानन्दाद्वितीयब्रह्यात्मना सन्तं खमा- 

त्मानम् , अन्यथा देहृट्रयतद्धमोत्मतया "कता भोक्ता सुखी 
दुःखी स्थुलोऽहं कृखोऽदहं असुष्य पुत्रोऽस्य नप्रा ब्राह्मणोऽह् 

क्चियोऽहम् ` इयेवमात्मना प्रतिपद्यते, किं तेन मूर्खणानात्म- 

विदा आस्मचोरेणात्मापहारिणा न कृतं पापम् । महापातकादि 

सवै तेनेव कृतमियर्थः । तथा च श्रुतिः-“असर्या नाम ते 
खोका अन्धेन तमसा वताः । तांस्ते प्रेयाभिगच्छन्ति ये के 

चात्महनो जनाः ` इति । तथा चोक्तम् ब्राह्यण्यं प्राप्य 

खोकेऽस्मिन्न मूको बधिरो भवेन् । नापक्रामति संसारात्स 
खलु ब्रह्मघातकः ` इति । तस्माद्विषयमूतदेदेन्द्रियादिषु आ- 

त्मभा्वं परिलयञ्य अज्ञात एव वागाध्यगोचरे परमात्मनि नि- 

ष्ठा कतव्येत्यथेः ॥ 

अन्यथा देहेन्द्रियतद्धमानतुपरयतः किं मवतीयत आह- 

अस्मान्तः स्यादनादाता 

समता निरुपद्रवः। 
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रिटा न शिष्टवत्स स्या- 

हराह्मणो ब्रह्मवित्कविः ।। ३४ ॥ 
यः अनादाता अनात्मभृतदटहन्द्रियतद्धमानात्मत्वेन, नापाद- 

तते स पुरुपः अश्रान्तः स्यान संसार्श्रमयुक्तौ न भवन . अरा 
नायेदंहादिधमत्वात् । तथा च श्रुतिः-- ` अदानायापि- 
पासे प्राणस्य जोकमोहा मनसा जरामरणे अरीरम्य ` इति । 
देहद्रयाध्यासे हि तद्धमोध्यासो भवति। एवमश्रान्ततया निर- 
पद्रवः भवति । कोधहषलसेममोहादयोऽन्तराया उपद्रवाः. 
तद्धीनो निरुपद्रवः, स संमतः रिषटत्ेन विद्रद्धिः संमतः 
चिष्ट्वन्न स्यान् नाचरेत् जडवचरेन ब्राह्मणो ब्रह्मवित्कविः ॥ 

इदानीमगूढ चारिणं कुत्सयन्नाह- 

ये यथा वान्नमश्चन्नति वाला निल्मभूनये । 
एवं ने वान्नमश्चन्नि खवीभैस्योपभाजनात् ॥ 

“मूढो वाख इति प्रोक्तः श्रा च वाट इति स्मरतः ` इति 
द्दोनात् यथा बालाः श्रानो वा मूढा वा वान्तम् उद्रीण- 
मश्नन्ति, एवं ये रिष्टा ब्रह्मविदः खमाहा्म्यं ख्यापयन्तः अगू- 

ढचारिणो वतन्ते, ते वान्तम् उद्रीणम अश्नन्ति ्वीर्यस्योप- 
भोजनात् । यदिदं वान्ता्चनं तदिदम् अभूतये अन्येवे- 

यथः । तस्माद्रुटः सन्नरिष्टवदेव समाचरेदिर्थः ॥ 
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इदानी योगिनं प्रशषसन्नह- 

अनाद्या मायुषे वित्ते आव्या वेदेषु ये द्विजाः । 

ते दुधेषौ दुष्पकम्प्या विव्यात्तान्त्रह्मणस्तनुम् ॥ 
अनाढ्या अबहुमता असक्तात्मानः सानुषे वित्ते जायापुत्र- 

विन्तादिषु आढ्या वेदेषु बेदप्रतिपाद्याहिंसासलास्तेयापरिह- 

बरह्मचय॑समाधिसाधनेषु ये द्विजाः, ते दुधेषो दुष्प्रकम्प्या 

विदात्तान््रह्मणः तनुं ब्रह्मस्वरूपभूतां विद्यात् इयथः ॥ 
किंच ब्रह्मविन्महिमेषः- 

स्वीन्खि्टक्रतो देवान्विद्याद्य इह क्न 
न समानो ब्राह्यणख यस्मिन्प्रयतते खयम् ॥ 

सवान् अग्न्यादीन् स्विष्टकृतः सुष्ट॒ इष्टं कुवेन्तीति । तथा 
च श्रुतिः-- “ स्विष्टं कुवेन्स्विष्टकृत् ` इति । देवान् प्रयेकमु- 

दिश्य लयागाथं विद्यात् य इह कश्चन सर्वदेवतायास्यपि 
ब्राह्मणस्य ब समानः ब्राह्मणेन ब्रह्मविदा न समान इयथः । 

नैतदाश्चयम्, यस्मिन देवताविशेषे हविष उदेरायागेन 
फलाथे प्रयतते स्वयं यजमानः ' इदमभ्रये इदमिन्द्राय ` इति 
सोऽपि हविष्प्रतियोगी देवताविशेषो न समानो बह्मविदा, 

किमु वक्तव्यं देवपञ्ुयंजमानो न समान इति । तथा च मोक्ष- 

धर्म--“ ब्राह्मणस्य न सादर्ये वतेते सोऽपि किं पुनः । इज्यते 
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येन मन्त्रेण यजमानो दिजोत्तसः ` इते } तथा चाह भगवा- 

न्मनुः- ब्रह्मविद्धथः परं भूतं न किंचिदिह विदयते ' इति ॥ 
` चुनरपि तस्यैव समाचारमदह- 

धमव्रयतमानं तु मानयन्िः स मानितः । 
न मान्यमानो मन्येन ना ~न विसंञ्वरेत् ॥ 

यं ब्रह्मविदम् अप्रयतमानं तूः भूतं सर्वोपसंहारं कृत्वा 
सवे मदहिभ्रि व्यवस्थितं ब्रह्मचयदेः कृतसंन्यासिनं वेदान्त- 

विज्ञानसुनिश्चितायै परमहंसः: :जकाचाय॑ मूढचारिणं 
केविद्विद्ासः स्थितप्रज्ञटणज्ञाः ` इ बिष्देति मत्वा मान- 

यन्ति पूज्यन्ति चेत्, सः तः पू{<<: विद्धान् न मान्यमानः 
अहमिति न मन्येत । तथा. स्थित +: उक्षणानामनभिज्ञाः जड 

इति मत्वा अवमानं कर्वन्ति इ~ रेत्, तस्मिन् अवमाने 

निमित्ते नानुसजुरेत् नाजुतयेन् ॥ वि 

कथं तहि मानितेनावमानितेन -:: =न्तव्यमिलयाह ोक- 
द्रयेन- 

लोकस्व भाववृत्तिर्दिं निमेः `:घवत्सदा | 
विद्वांसो मानयन्तीह इलि ` <न मानितः ॥ 

अधर्भविदुषो मूढा लोकटः -;;वबजिताः । 
५ का ^ जा (१ [^ जम 

न मान्य मलानायष्यान्त इः न्यंद् मानतः ॥ 
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यदिदं विद्वांसो ब्रह्मविदं मानयन्ति इति तत्तेषां निमेषो- 

न्मेषवत् स्वभावव्रत्तिः स्वाभाविकी प्रब्तिः इति मन्येत । 
अ =. ४, (~ ~ + त धमं ४ 

तथा, अवमानितो जनैरवज्ञातो विद्धानेवं मन्येत-- अधम- 
[> न ^~ * ^ क क 39 १ र 

विदुषो मूढाः विवेकहीनाः टोकशाखविवजिताः न मान्य 
< [क [९ (~ (~ [अ {> 

मानां मानयिष्यन्ति मान्यमपि न मानयिष्यन्ति इलयेतदवि- 

दुषां स्वभावः इति मन्येत अमानितः अपूजितो विद्धान ॥ 
3 न ¢ [ ह् इदानीं मानमोनयोभिन्नविषयतमाह्-- 

्, ऋः ¢ ~ कैः न वै मानख मौनंच सहितो वसतः खदा । 
४ (~ क ॐ र, ¢ अयं मानस्य विषयो यसो मोनस्य तद्विदुः ॥ 

नवे मानश्च मोनं च सहितो एकत्र वसतः; सदा अयं 

हि प्रयक्षादिगोचरो रोको लोक्यत इति प्रपच्चो मानस्य 

विषयः इत्यथः । असो परलोको मौनस्य कोऽसो तत् विदुः 

तदिति ब्रह्मणो नाम । तथाह भगवान-- (ॐ तत्सदिति 

निर्ददो ब्रह्यणसिविधः स्मृतः ` इति । तथा चातुगीतासु- 

: ॐ तत्सद्विष्णवे चेति सायुज्यादिप्रदानि वै ̀ इति । तच्छ- 
व्दवाच्यं ब्रह्म मौनस्य विषय इयथः । एतदुक्तं भवति- 
मानात्संसारप्रापिः, मौनेन ब्रह्यप्राप्रिः इति । उक्तं च हरण्य- 

गर्भ-- “अन्नाङ्गनादिभोगेषु भावो मान इति स्मृतः । ब्रह्मा- 

नन्दञ्ुखप्रात्निहेतुर्मोनिभिति स्तः ` इति ॥ 
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इदानी सानाथसंवास अपवगाभावं ददयति- 

{~ (^ धि 

श्रीर्हि मानाथेसंवासा- 
र {पि परिपन्थिनी 
तसया चाप पारपान्धना। 

{~ सुदल ८ {~ (^~ त्राह्मी खुदुरुमा आहि 
प्रज्ादीनन प्चचिय ॥ ४२॥ 

दे क्षत्रिय, मानाथसंवासान मानविपयसंवासान मानगो- 

चरग्रपथ्चे परिवतमानस्य म्वगपन्चन्नादययादिसाधनभूतं कमा- 
नुतिएतो विषयविषान्घस्य श्रीर्हि मवति} सा चापि श्रीः 

परिपन्थिनी श्रेयोमागविरोधिनी । तथा च मोक्षधर्म 

ˆ निवन्धिनी रज्जुरेषा या भ्रामे वसतो रतिः । छिन्तवेनां 

सुकृतो यान्ति ननं छिन्दन्ति दुष्कृतः ` इति । य एवं श्चिया- 

भिभूतो मूढः सन्विषयेषु प्रवतत, तेन प्रज्ञाहीनेन विद्याहीनेन 

ब्राह्मी ब्रह्मानन्दलक्षणा श्रीः सुदुरुमा । तथा च हैरण्य- 
गर्भ-- ‹ या निलया चिद्धनानन्दा गुणरूपविवजिता । आन- 

न्दाख्या परा शुद्धा ब्राह्मी श्रीरिति कथ्यते: इति। सा 

च सुदुरुभा श्रवणायापि न शक्या । तथा च श्रुतिः ` श्रव- 

णायापि बहुभिर्यो न रभ्य: ` इति ॥ 
[भ ("भे [ 9 ए.__ (~ ति 

इदानीं ब्रह्मखक््मीप्रवेशद्राराणि ददोयति- 
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द्वाराणि सम्यक्पवद्न्ति सन्नो 
बहुप्रकाराणि दुराचराणि। 

सव्याजेवे हीदेमरौचविद्याः 
षण्मानमाोहप्रतिवन्धकानि ॥ ४२ ॥ 

इति श्रीमत्सनत्सुजातीये प्रथमोऽध्यायः ॥ 

दवाराणि ब्रह्मरक्ष्मीप्रवेशद्राराणि सम्यक्प्रवदन्ति सन्तः 
बहुप्रकाराणि दुराचराणि दुःखाचरणानि | कानि तानि? 

सल्याजवे सलं यथाथसंभाषणं भूतदहितं च । आर्जवम् अको- 

टिल्यम् । ही; अकायकरणे छ्जा । दमश्ोचविद्याः दमः अ- 

न्तःकरणोपरतिः । बहिःकरणोपरतिरिति केचिन् । रौचं 

कल्मषप्रक्षाखनम् । विदा ब्रह्मविदा । षद् एतानि मानमोहः- 

प्रतिवन्धकानि ॥ 

इति सनत्सुजातीयभाष्ये प्रथमोऽध्यायः ॥ 



॥ । 
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द्वितीयोऽध्यायः ॥ 
४. 

ˆ | य मानस्य इत्यादिना मोानसाहान्म्यं ग्रदःञ्जन 

शरुत्वा प्राहू धरृतराष्ः-- 

च्यूतसध्र उवाच-- 

ये मो 4 ओः + कस्थैष मौनः कनरन्नु मौनं 
(~~ [कद र. 

पत्रहि विन्रचिह मौनभावम् । 
छ. क [स् [ छ * 

पानेन कवद्सुपयान मान 

र ध {~ % कथ सुन मानसिदाचरन्नि। ९. 

कस्य कीट रस्य एपः पूर्वोक्तो बागाद्युपर विलक्षणा मौन. 

भवति । कतरन्नु एतयोरसंभाषणात्मस्वरूपयोः मोनं प्रति 

हे विद्रन् , इह मोनमभावं मोनस्य स्वभावं मोनन तृष्णीमावेन 

विद्राुपयाति मोन ब्रह्म, आहोस्विदन्येन : कथं मुने मौन- 

भिहाचरन्ति ॥ 

एवं प्रः प्राह मगवान- 

सनन्सुजात उवाच- 
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यतो न वदा मनसा सहेन- 

मनुपरविश्यन्ति तोऽथ मौनम् । 
यच्रोत्थितो वेद्राब्दस्तथायं 

स नन्मयत्वेन विभाति राजन् ॥ २॥ 

यतः यस्मात् वेदा मनसा सह एनं परमात्मानं नायुप्रवि- 

शयन्ति । तथा च श्रुतिः--“ यतो वाचो निवर्तन्ते, अप्राप्य 

मनसा सह › इति । ततः तस्मादेव कारणात् स एव वाचा- 

मगोचरः परमात्मा मोनम् । यद्येव किंरक्षणस्तर्हिं परमात्मा ? 

तत्राह--यत्रोत्थितो वेदराब्दः यस्मिन् अर्थे निमित्तभूते समु- 

स्थितो वेदराब्दः गाखादिकारणं ब्रह्मेयथः । अथवा, यस्मिन् 

संबेदनाख्ये उस्थितो वाचकत्वेन प्रयुक्तो वेदराब्द इयथः । 

तथा वेदशब्दग्रतिपाद्यः संबिद्रूपः अयं परमात्मा । यदि वा- 

चामगोचरः परमात्मा, कथमेतदवगम्यते संविद्रूपः परमा- 

त्मेति ? तत्राह--स परमात्मा तन्मयत्वेन उ्योतिमयत्वेनास्माकं 

विभाति राजन् । एवमेवास्माकमनुभवः नात्राविश्वासः क- 

तेव्य इत्यथः । अथवा, श्रुतिस्मरतीतिहासपुराणादिषु ज्योति- 

मेयस्वेन प्रतीयते । तथा च श्रुतिः-- ° तं देवा ज्योतिषां ज्यो- 

तिः ` ‹अन्तःरारीरे ज्योतिमेयो हि छ्युभ्रो यं परयन्ति यतयः 
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क्षीणदोषाः ` इति ! तथा च मगवान-- ज्योतिषामपि न- 

ञ्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ` इति ॥ 

इदानीं वेदस्वभावपरिज्ञानाय प्राह धृतराष्टः-- 

ध्रुतराश् उवाच- 
क + [स १ क, $ ९ 

ऋचा यज्ष्यधीत यः सामवद् च यो दविजः) 
क © चर 8 ~ न्टिप्यने 

पापानि कुवन्पापन टिप्यतेन सदि | 

यः: पापानि कुवन् उगादिवेदम् अधीते स तन वदाध्यय- 

नेन पूयते न वा? एतद्वक्तुमहेसीयसिप्रायः ॥ 

एवं पष्टः प्राह भगवान- 

सनत्खजात उवाच- 

नेनं सामान्यरचो वापि यजूषि च विचक्षण । 
¢ (स ~ क [94 

चायन्ते कमणः पापान्न ते मिथ्या ्रवीम्यहम् ॥ 

यः पापानि कुन ऋगादिवेदमधीते, नैनं प्रतिषिद्धचारि- 

णम् ऋगादयो वेदाः पापात् कमणः जायन्ते न रक्षन्ति । न 

ते मिथ्या ब्रवीम्यहम एवमेवैतत्, नात्राविश्रासः कतव्य 

इयथः ॥ 

किं कुवेन्तीति चेत् , तत्राह-- 
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न च्छन्दांसि त्र जिनात्तारयन्ति 

मायाविनं मायया वनमानम्। 
नीड राकन्ना इव जानपश्चा- 

इरन्दांस्यनं प्रजहन्वयन्तकाटे ॥ ५ ॥ 

न चछन्दस्येनं ब्रजिनान् अधमान् नास्तिकं पापकारिणम 

अधीतवेदम् अधीतवेदा मायाकिनिं धर्मध्वलिनं मायया वत- 

मान मिभ्याचारिणं तारयन्ति न रक्षन्ति । कि करिष्यन्तीति 

चेन्-- यथा राकुन्ताः पक्चिणः जातपक्चाः नीडं स्वाश्रयं परि- 

यजन्ति, एवं छन्दांसि अन्तकाटे मरणकाटठे एनं स्वाश्रयभूतं 

प्रजहन्ति परियजन्ति, न पुरुषाथोय मवन्तीयर्थः ॥ 

एवसुक्ते प्राह धृतराग्रः-- 

ध्रतराण् उवाच 

न चेद्धेदा वेदविदं चात राक्ता विचक्षण । 

अथ कस्मात्पटापोऽय ब्राह्मणानां सनातनः ॥ 

: कर्मोदये ` इलयादिना निलयानां काम्यानां च पिवृलोका- 

दिग्राप्िहेतुवेन संसा रानथदहेतुत्वस्य दर्शितत्वात् प्रतिषिद्धस्य 
कर्मणः नरकहेतुतेनानथदेतुत्वस्य दर्शितत्वात् न वेदा वेद- 
विदं बातुं शक्तश्चेत्, अथ कस्मात् हेतोः अयं प्रखापः सना- 
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तलः चिरंतन इयथः । संसारानथदहेतुस्न वेदाध्ययनतदथ- 
ञेन्यारतदनुछानानि न कदंव्यानीलयथः ॥ 

वेष्ट्य प्रटापः यथे एव वेदाथः स्यान, अन्य एव 

स्वरह्ेः परमपुरूपार्थो मोश्नःख्यो वेदाथः; इतरस्य च कम- 

णोरुपासनायाश्च तत्राप्रिसाघ्नज्ञानसाघनान्तःकरणश्युद्धि- 

साश्रतत्वन पारम्पर्येण पुर्पाथत्वादेव वेदप्रतिपाद्यत्वम । 

दथ॒ाहि-- तमेव परमात्मानं परमपुरपाथे दरयति वेदः-- 

‹ अनन्दा नाम ते छक अन्धन तमसावृताः । तास्ते प्रेलया- 

गच्छन्ति अविद्रंसोऽबुधा जनाः इति । स्वगादिलेका- 

नामपुरुपाथत्वमनानन्दात्यकव्वसविन्यावद्विपयत्वेन दरयित्वा 

-- “ आत्मानं चेद्विजानीयादयमस्मीति पूरुषः । किसिच्छ- 

न्कस्य कामाय रारीरमनुसंज्वरेन् ` इयात्मविदः कृतकरलयतां 

दरोयित्वा-- “इहेव सन्तोऽथ विद्यस्तद्वयं न चेदिदहावेदी- 

न्महती विनष्टिः । य एतद्विटुरम्रतास्ते भवन्यथेतरे दुःखमे- 

वापियन्ति ` इव्यात्मविदोऽग्रतत्वप्राप्रिमनात्मविदः आत्मवि- 

नादासनथप्राप्रिं च ददायित्वा-- ' यदेतमनुपरयत्यात्मानं देव- 

मसा । इनं भूतभव्यस्य न ततो बिुगुप्सते ` इयादि- 

मिवोक्येस्तस्स्वरूपतदथददीनतत्फटानि भूयो भूयो दरोयिखा 
कथमेनं मकराहिभिरिव रागादिभिरितस्ततः समाकृष्यमाणं 

~+ +. } 19 
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विषयाभिभूतं पापकारिणं मोक्षयित्वा परमपद परमात्मनि 
पूणानन्दे स्वाराव्ये मोक्षाख्ये खापयिष्यामीति मत्वा तसरा- 

प्रिसाधनज्ञानसाधनविविदिषासाधनसवेन यज्ञादीन्विनियुङ्क-- 

` तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्यणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन 

तपसानाशकेन ` इति । तस्मात्तदथतेनव यज्ञादीनां पुरुषा- 

त्वम् । इतरत्र तु पुनः स्वगादौो य्येनादीनामिवापुरुषार्थ- 

त्वम् , संसारानथहेतुत्वान् । तथा च श्रुतिः-- "प्रवा ह्येते 

अददा यज्ञरूपा अष्टादशोक्तमवरं येपु कमं । एतच्छयो 
यङभिनन्दन्ति मूढा जरास्रत्यू ते पुनरेवापि यन्तिः इति । 

यस्मदिवं सोक्षतस्साधनप्रातिपादकव्वेन संसारानथनिव्रत्तिहे- 

तुतं वेदानाम् , तस्माद्रेदाः वेदविदं त्रातं शक्ता एवेयेतत्स- 

वमभित्रेयाह् स्छोकच्येण-- तवर प्रथमेन निलयापरोक्षं परम- 

पुरुषाथे परमात्मानं द्चयति-- 

सनत्सुजात उवाच-- 

तस्येव नामादिविरोषरूपे- 

रिदं जगद्भाति महानुभाव । 
निर्दिदय सम्यक्प्रवदन्ति वेदा- 

स्तद्विश्ववेरूप्यसुदाहरन्ति ॥ ५ ॥ 
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तस्यैव परमात्मनो मायापरिकल्पितेः नामादिविेषरूपेः 

इदं जगद्भाति हे महानुभाव । कथमेतदवगम्यते तस्येव नामा- 

दिविशेषरूपेरिदं जगद्धातीति? इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप 

इयते ̀  इति मायानिर्मितं वहुरूपं निर्दिर्य तस्येव सम्ययूपम् 
‹ तदेतद्रद्यापूवंमनपरमनन्तरमवाद्यमयमात्मा बरह्म सवानुभूरि- 

सयलुशासनम्? इति प्रवदन्ति वेदाः । तथा च-- टे वाव 

ब्रह्मणो रूपे सूते चैवामूतै च ` इयादेना तस्यव मूत।मूता- 
त्मकमात्मवजञगत्सरूपं निर्दिरय तस्य सम्ययूपम् (नेति नेति ` 

इवयादिना प्रवदन्ति वेदाः । तथा-- (आत्मन आकाशः 

संभूतः ' इति वियदादिधरिच्यन्तं तस्येव कायै निदिद्य 
कोरोपन्यासमुखेन तस्यैव सम्यगरूपम् , ‹ यतो वाचो निव- 
तन्ते, अप्राप्य मनसा सह्: इयादिना प्रवदन्ति वेदाः । 

अधीहि भगव इति होपससाद इव्यादिना नामादिग्राणान्त 

तस्यैव मायानिमित्तं जगन्निदिख्य “यत्र नान्यत्पदयति 

नान्यच्छरणोति नान्यद्विजानाति स भूमा? इत्यादिना तस्यैव 
सम्यमरपं भूमानं तमसः पार स्वे महिम्नि व्यवस्थितं प्रवदन्ति 

वेदाः । न केवट वेदाः प्रवदन्ति, अपि तु मुनयोऽपि तत् ब्रह्म 

विश्ववेरूप्यं विन्रूपविपरीतरूपम् उदाहरन्ति । तथा चाह 

भगवान्परारारः-- ` प्रयस्तमितमेदं यत्सन्तामाच्रमगोचरम् । 
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मनसामात्मसंवेयं तज्ज्ञानं ब्रह्मसंज्ञितम् ॥ तञ्च विष्णोः पर 

रूपमषूपाख्यसनुत्तमम् । तद्विख्ररूपवरूप्यल्रणं परमात्मनः ` 

इति । इदानीम् ईशराथसनुप्रीयमानानां तसराप्रिसाघनङ्गाना- 

पेक्षितजुद्धिद्रारेण पारम्पर्येण पुरुपाधत्वम् ; अन्येपां संसारा- 

नधहेतुवेनापुरुपाधत्वं च दरयति श्छाकद्रयेन-- 

नदभथेमुक्तं नप एनदिल्या 

नाभ्यामसो पृण्यस्ुपनि विदान् । 

पुण्येन पापं विनिहत्य पश्चा- 

त्स जायन ज्ञानदिदीपिलात्सा ॥ 

जानन चात्भानसपेति विना 

च्च चान्यथा वगेफल्यानुकाङ्की | 
अस्मिन्करनं नत्परिगरद्य सव- 

ससुच्र खुङ् पुनरेति सागम् ।॥ ९॥ 

यद्विः्ररूपविपरीत्तरूपं व्रह्म तदयुक्तं वेदेन । किम् ः 

तपः कृच्छचान्द्रायणादि, इज्या अ्यातिष्टोमादि । किं ततो 

भवतीति चेन्-- ताभ्याम् इञ्यातपोभ्याम् असौ विद्वान् पूर्वो 

्तविनियोगज्ञः ईश्वराय कर्मालुतिषठन् पुण्यम् उपति प्राप्रोति 
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कमंजन्यापूवसंयुक्तो मवति । तेन पुण्येन पापं विनिहय 

क्षपयित्वा पश्चान् उत्तरकांटं कपितारेषकल्मपो जायते ज्ञान- 

विदीपितात्मा ज्ञानप्रकारितचित्सदानन्दाद्वितीयत्रह्मस्वरूपो 

भवति । ज्ञानेन चात्मानं परमात्मानम् उपेति प्राप्रोति बि- 

दरान् आत्मवित् । अन्यथा पुनरीश्वराथे कमाननुषछठानेनाक्षपि- 

ताशेषकल्मषो न ज्ञानी मवति । तदा वगेफटालुकाङ्षी 

इन्द्रियफलानुकाङ्श्ची स्वगादिफलानुकाङ्श्री सन् अस्मिन् 

खोके कृतं तत् यज्ञादिकं परिगृह्य सवम् अमुत्र पराके तत्फ- 

टमुपभुङ्क ¦ ततः कमरेषेण पुनरेति मागे संसारमागम् । 

तथा च श्रुतिः-- ° तस्मिन्यावत्संपातमुषित्वायेतमेवाध्वानं पु- 

न्मिवतन्ते ॥ 
9 (~ [9 त् € इदानीं विद्रदाविद्रदपेक्षया कसणां फख्वेषम्यमाह-- 

> 4 # © # > मुङ भ 

आस्मद्याक तपस्तप्तं फखमसन्यच् सुज्यत | 
¢ म $ छ 

ब्राह्यणा तपः स्चद्ध्मन्यषा तावद् व तत् ॥ 

अस्मिन् खोके यत् तपस्तप्र तस्य फलम् अन्यत्र अमुष्मिन् 

खोके भुज्यते इति सर्वेषां समानम् । ब्राह्मणानां ब्रह्मविदां 

पुनरयं विद्ेषः-- तपः स्वृद्धम् अतीव समृद्ध भवति 

फलटवृद्धिहेतुमवतीयथः । तथा च श्रुतिः-- ° यदेव विद्यया 
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करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव बीयेवत्तरं भवतिः इति । 

अन्येषाम् अनात्मविदां बषयिकाणां तावदेव तत् न समुदं 

भवतति ; यस्य कमणो यत्फलं श्रुतं तावन्मात्रफटसाधनं न 

फलसमृद्धिहेतुभवतीत्यथंः ॥ 
श्ुतवैवमाह ध्रतराष्--- 

ध्रतराण्र उवाच-- | 

कथं सश्रद्धमल्यथ तपा भवति केवलम् । 

सनत्सुजात तदहि कथं विद्यामहं परमो ॥ 
अरञ्वेतन् ॥ त 

एवं प्रषः प्राह भगवान-- 

सनत्सुजात उवाच-- 

निष्कल्मष तपस्त्वेतत्केवलं परिचक्षते । 

एतत्समृद्धमल्यथं तपो मवति नान्यथा ॥ १२॥ 
यदेतन्निष्कल्मपं तपः, तत्केवरटं परिचक्षते केवरं वीजमि्यु- 

क्तम् । सवखास्य प्रपञ्चस्य वीजं निमित्तं यत् , तत्केवरमिव्युक्त- 
म 1 आहोशना--' गुणसाम्ये स्थितं तत्वं केवट त्विति कथ्य- 

ते। केवलादेतदुदरूतं जगत्सदसदात्मकम् ` इत्ति। तत् एतत् एव 
केवरं तपः समृद्धमलयथे च भवति नान्यथा यदा निष्कल्मषं 
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न मवति सकल्मषं स्यान् तदा समृद्धमययर्थं च न भवति ॥ 
एतदेव प्रशंसति-- 

नपोमरुमिदं सव यन्मां परच्छरसि क्च्िय। 
नपसा वेदविद्वांसः परं लश्नमाप्नुयुः ॥ १३॥ 

स्पष्टाथः शोकः ॥ 

श्रत्वेवमाह् राजा-- 

धनरा उवाच-- 

कल्मषं तपसो ब्रूहि शुन निष्कल्मषं तपः । 
सनत्सुजात येनेदं विद्यां गद्यं सनातनम् ॥ 

ˆ निष्कल्मषं तपस्त्वेतत्केवटं परिचक्षते इति श्रुतस्य 

तपसः कल्मषं ब्रूहि हे सनत्सुजात, येन निष्कल्मषेण तपसा 

इदं ब्रह्म गुह्यं सनातनं विद्याम् ॥ 

एवे प्रष्ठः प्राह भगवान- 

सनःखुजात उवाच-- 

कोधाद्यो कादा यस्य दोषा- 
स्तथा नरचासानि च सप्त राजन् | 

ज्ानादयो द्रादरा चानतानाः 
क क 

चास्त्रे गुणा मे विदिता द्विजानाम् ॥ 
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ऊोधादयो दादरा यस्य तपसो दोषाः तथा चृदोसानि च 

सप्र हे राजन, यस्य तपसो दोषाः; तथा ज्ञानादयो द्वादश 

च आततानाः विस्तीयमाणाः शाखे वेदस्ाखे ये विदिता गु- 

णाः द्विजानां तानतान् गुणान् दाषांश्च व््यामीयसिप्रायः || 

कोधादीन् दञ्चयति-- 

काधः कामो लाममादहो विवित्सा 

क्रपासया मानरोको स्ण्ा च। 
ङष्यां जुगुप्सा च महागुणने 

सदा वञ्यो द्राद्दोने नरेण ॥ २३ ॥ 

कोधो नाम कामप्रतिवातादुत्प्यमानः ताडनाक्ोचनादि- 

हेतुः कामहानिहेतुक्च अन्तःकरणविद्षेपो गाच्रस्वेदकम्पना- 

दिखिङ्गः | कामः स्व्यायमिखपः । टोमः परद्रव्येच्छा, अ 

जितस्य द्रव्यस्य तीर्थे विनियोगासामध्यं च । मोहः कृटाच्र- 

यविवेकशन्यता । विवित्सा विपयरसान्वेत्त॒मिच्छा । अकृपा 

निष्ररता । असूया गुणेषु दोपाविष्करणम् , परगुणादिष्वक्षमा 

वा| मानः आत्मवहूमानित्वम् । खोक: इष्राथवियोगजोऽन्तः- 
करणविक्षेपः रोदनचिन्तनादिलिङ्गाऽग्रतीकारविषयः ! स्प्रहा 

विषयभोगेच्छा । इष्या परश्रियामसदहिष्णुता । जुगुप्सा पर- 
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गुणानपहोतुमिच्छा वीभत्सा वा । एत कोधादयो दापाः तपसः 

कटमपकूपाः सदा! वञ्याः महागुणेन ब्राह्मन । व्राह्यणाना- 

मुत्छृषटगणयोगः स्वमावसिद्धः । तथा चोक्तं भगवता-- चमो 

दमस्तपः शौचं क्षान्तिराजवमेव च ¦ ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं 

त्राद्यं कमं स्वमावजम् ` इति । अथवा, महागुणो व्रह्मप्रा- 

प्रगुणः, तेन ब्रह्मप्राप्रिलक्नणेन महागुणेन समन्वितेन सदा 

वजनीया इयथः । उक्तं च नाममदहोदधा-- “ महान्बह्यति 

च ्राक्तो महत्वान्महतासपि । तस्प्राप्रियुणसंयुक्ता महागुण 

इति स्मरतः ` इति ॥ 

तेपां सदा वञ्यत्वे देतुमाद्-- 

एकरेकनेते राजन्ढ मसुष्यं पयुपासते । 
दलिप्खलानोऽन्तरं तैषां खगाणासिव स्दुन्यकः ॥ 

यथा मृगाणाम् अन्तरं छिद्रं लिप्समानो रन्ध्रान्वेषणपरो 

लटव्धको म्रगयुरनुवतते, यथा च तच्छद्र छच्ध्वा तान् हन्ति; 

तथा तेषां मनुष्याणां रन्ध्रान्वेषणपरः एते करोधादयः ए- 

करकं मनुष्यं पयुपासते । अथवा, मनुप्यान् पयुपासते इति 

पाटः, तस्मिन एकेकं प्रथक् प्रथक् मनुष्यान पयुपासते इति 

योजना । तथा च्छिद्रं ख्व्ध्वा तान् घ्रन्ति तस्मादेतेष्वेकोऽपि 
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दोषो विनाशकारणम् | यस्मादेवं तस्मात्सदा वल्यां इयथः । 

उक्तं च हैरण्यगर्मे-- ` यथा पान्थस्य कान्तारे सिंहव्याघ्- 
गादयः ! उपद्रवकरास्तदरत्कोधाद्या दुगुणा चृणाम् : इति ॥ 

इदानी चृराससप्रकमाह्- 

संमागसंविद्धिषमेधमानो 
दत्तानुतापी क्रपणोऽबलीयान् | 

वगेपदांसी वनितां च देषा 
एन परे सप्त करासरूपाः ॥ १८ ॥ 

संमोगे विषयसंभोगे संविद दधिय॑स्य वतते स संमोगसंवित् 
विषमेधमानः विषमिव परेषामुपद्रवं कृत्वा एधमानः वर्धमानः; 
अथवा, द्विषमेधमान इति पाठान्तरम्; द्विषं द्रष्य कर्म कृता 
प्राणिनां तहारेणेव वधमान } दत्तानुतापी यः पू धर्मवुद्धया 
धनादिकं दत्त्वा पश्चान् किमथमहं दत्तवानिति तप्रो भवति स 
दत्तानुतापी । कृपणः यक्किचिदथलर्वलाभमाच्रखोभात्सवाव- 

मानं सहते यः, स कृपणः । अवटीयान् ज्ञानवख्व्जितः। वर्म- 
मरदांसी इन्द्रियवगप्ररंसी । वनितां च द्वेष्टा अनन्यरारणां 
भायी यो दवेष्टि सः । एते परे पृवोक्तेभ्यः कोधादिभ्यः सप्र 
चररसरूपाः ॥ 



(~ $ अ 
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इदानीं ज्ञानादयो द्रादरा गुणा = ~ 

जान च सतयं च दमः श्चन च 

अमात्सय ह्ीस्तिनिक्लानस्बया । 
यज्ञश्च दानं च धतिः दाम 

महावनां दादरा ब्राह्यणसख }। {९ ॥ 

ज्ञानं तत्त्वाथसंवेदनम् । सयं यथाथसं भाषणं भूतदितं च । 

दमो मनसो दमनम् } श्रतम अध्यात्मचाखश्रवणम् । मात्सय 

सर्वभूतेष्वसहमानता, तदभावः अमात्स्येम् । हीः अकाय- 

करणे र्जा । तितिश्चा द्रन्द्रसदिष्णुता। अनसूया परदोषाना- 

विष्करणम् । यज्ञः अिष्टोमादिः, महायज्ञश्च । दानं व्राह्य- 

गेभ्यो धनादिपरिदलयागः । धरति: विषयसंनिधावपि इन्द्रियनि- 

ग्रहः । शमः अन्तःकरणोपरतिः, वहिःकरणोपरतिरिति 

केचित् । एते ज्ञानादयो महाव्रताः परपुरुषाथसाधनभूताः 

व्राह्मणस्य ॥। 

ये ‹ ज्ञानादयो द्वादस चाततानाः' इति पूवत प्रस्तुताः, ते 

वाणिताः । इदानीं गुणस्तुतिं करोति- 

स्त्वेनेभ्योऽप्रवसेद्ादचाभ्यः 

सवौमिमां परथिवीं स प्रशिष्यात् । 
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> अ ओ मद्रौर ग्यन्मन्मे वः £ लः 
चा स्प्सयकन् वा 1 ~ १ 

[नि भ वचान्लि # ?} = ऋमादिरिष्टा माननूना मचःन्त | २०८ 

यस्तु एतेभ्यः पवेक्तिभ्यः अप्रवसेन् प्रवासं न करोति तेरेव 

समन्वित भवेन्, स सवबोभि्मां प्रथिवीं प्रदिष्यात् प्रदास्ति 

आत्मवर्यां करेति । य एतेषां मध्ये त्रिभिद्राभ्याम् एकतः 

एकस्मान् वा आविमुक्ताः, एतेपामन्यतमेनापि समन्वितास्ते एतं 

कमेण विशिष्टा ज्ञानिनो सृत्वा सभूताः ब्रह्ममूता मवन्ति ॥ 

इदार्न दमदोपानाह् शछमोकत्रयेण-- 

न र ¢^ । क # ३ 

दमाऽ्टाददाद्ाषः खात्पनिशख श्रते भवद् | 
चनं * ॐ. . ^ 9 ५ 1 

अचन पेदुनं हष्णा धानिक्ुल्यं नमोऽरष्तिः ॥ 

य कदे 0 । 3 (4 ~ नं 

तछाकडखानमानन्च विवद् कसपड्धनस् | 

[9 र [कि ध ५ † बिभ 

परिवादाऽतिवाददच पारलापास्च्चश्र धश्लेः॥ 

~ # (9 क ~क 

असिद्धिः पापक्रलयं च द्टेसा चति प्रकोनित्ताः। 
चः भत ड ("^ षै + 1 [भेर म भ 

एतदपिविश्क्तो थः स दमः सदह्धिस्च्यने ॥ 

द्मः अष्रदशदपः स्यान् अष्राददद्।पसमन्वितो मवति । 

किमेतेषां दोषत्वमिति चेत्-- प्रतिकं कृते भवेत् एतेषा- 
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सन्यतमे कृते दमस्य प्रतिक्रुं छृतं भवेत् । के ते ? अनृतम् 

अयथःथयवनम् } चैनं परदूषणवचनम् । चष्णा विषयेप्सा । 

प्रातिच्रल्यं सैषां प्रतिकर्ता । तमः अज्ञानम् । अरति 

अयथालयसंतुष्धिः ! अथव, रतिः स्ीभोगेष्वभिरतिः । 

कद्वेषः दोकछःनासुद्धेयाचरणम् ! अभिमानः सर्वेषामप्रण- 

विभावः । विवादः जनकढ्ह्ाचरणम् । प्राणिपीडनं स्वदेहपू- [~ 

रणाय श्रणिहिसनम् । परिवादः ससक्षे पर्दूषमासिधानम् । 

अतिवादः निर्थकोऽतिग्रखापः। परितापः वरृथादुःखचिन्त- 

नम् । अक्षमा दन्द्रासहिष्णुता । अधृतिः इन्द्रियार्थेषु चप- 

खता । असिद्धिः धम॑ज्ञानवेराग्याणाम् ¦ पापच्टयं प्रत्तिषि- 

द्वाचरणम् । हिंसा अविहितदहिंसा । इति इर्य दसदोषाः 

प्रकीर्ताः । एतेः अच्रतादिभिः दोषेः विध्ुक्तो यो गुणः स 

दम इति उच्यते सद्धिः ॥ 

इदानीं मददोषानाह- 

मदोऽछाद्करदोषः स्पास्यागो भवति घड्धिधः । 
विपयैयाः स्मता ठते दमदोषा उदाह्ताः ॥ 

मदोऽष्टादरादोषः स्यात् यागख् षड़्िधो भवति । विप- 

येयाः स्म्रता एते अनरतादिदहिंसान्ताः ये दमदोषत्वेन स्ताः, 
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त एते विपर्ययाः स्मरताः सलयादिरूपव्वेन स्मरताः मददोषा: 

मदनाद्यकराः उदाहृताः । के ते ? सलयपेश्चुनादष्णाप्रातिक्रू- 

ल्यातमोऽरतिलखकाद्रेषानभिमानाविवादाप्राणििंसापरिवादा- 

नतिवादापरितापक्षमाघ्रतिसिद्धयपापेकरयाहिंसा इयते मद- 

नाद्रकरा उदाह्ताः ॥ 

^ लयागो मवति षड्धिधः ` इल्युक्छम् । तत्राह- 

श्रयास्तु षड्घस्त्यागस्तृतीयस्नच दुष्करः । 

नेन दुःखं लरन्त्यव तस्मिस्त्यक्त जितं भवत् ॥ 

श्रेयान् तु षद्धिधस्यागः ; तत्र एतेषु षाड़्िधटागेषु मभ्य 

तृतीयः लयागो दुष्करो मवति दुःखसंपाद्यः । तेन व्रतीयेन 

यागेन दुःखम् आध्यास्मिकादिमेदभिन्नं तरन्येव तस्मिन 

यागे कृते सति सवै जितं भवेन् ॥ 

लयागषटकं दरयति-- 

अहते याचमानाय पुत्रान्वित्तं ददाति यत् । 
इष्टाप्रूत दितीयं स्यान्नित्यं वैराग्ययोगतः ॥२द॥ 

कामत्यागद्च राजन्द्र स तृतीय इति स्म्रतः। 

अप्रमादी भवेदेतैः स चाप्यष्टगुणा मतः ॥२७॥ 
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अहते योग्याय याचमानाय पुत्रान् वित्तं ददाति इति 

यन् तदेतत््यागद्रयं पण्णां मध्ये प्रथमम् । इष्रापूसै द्वितीयं 

स्यान् इष्ठ श्रोते कमणि यदानम् । पू स्मातकर्मणि । इषं 

देवेभ्यो दत्तम्, पूत पितरभ्य इति केचित् । नियं वैराग्ययो- 

गतः विद्खुद्धसनत्त्वख्यानियव्वादिदोषदर्डिनः ततो बविरक्ततया 

धनादिपरियागः कामलयागश्च राजन्द्र, स चेतीय इति स्मतः 

किमेतैमवतीलयत आह--अप्रमादीति । अभ्रमादिनां कामो न- 

सयति । उक्तं राजधर्मेषु-- " अपध्यानमलो धर्मो मखोऽथेस्य 

निगूहनम् । अप्रमादमटः कामो भूयः स गुणवधंनः ? । य एतैः 

षड्भिः समन्वितः यगः, सः अप्रमादी मवत् । सः अप्रमा- 

दः अष्रगुणः अषटभिगुणेः समन्वितो भवति ॥ 

के ते? तान् दरायति- 

सत्यं ध्यानं समाधान चोद्यं वराग्यमेव च । 
अस्नयो ब्ह्यचय च तथासंग्रह एव च ॥ २८ ॥ 

सदयं यथाथसंभाषणम् । ध्यानं चेतसः कस्मिधिच्छुमा- 
श्रये मण्डल्पुरुषादों तखधारावत्संतलयवच्छेदिनी प्रवृत्तिः । स- 

माधानं प्रणवेन विश्ाद्युपसंहारं करत्वा स्वाभाविकचिव्सदान- 

न्दाद्रितीयत्रह्यात्मनावस्थानम् । चोयम् ‹ कोऽह कस्य कुतो 
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नरा: इलयादि ! वैराग्यं दरषटालुश्रविकविपयवितरप्णता । अस्ते- 

यः अचौ्मास्यनो द्रव्यस्य वा । अआत्मचोयञुक्तम--' यो- 

ऽन्यथा सन्तमात्मानम् ` इति । व्रह्मचर्यमं अ्राङ्गमेथुनयागः । 

तथा चोक्तम-- ‹स्परणं कीतनं केटिर्वीक्णं गुह्य मापणम् । 

नंकल्पोऽध्यवसायश्च कियानिष्पत्तिरव च ॥ एतन्मथुनम- 

रागं प्रवदन्ति मनीपिणः । विपरीतं व्रह्मचयमेतदेवाटट- 

श्रणम् ' इति । असंग्रहः अपरि्रहं : पुत्रदारक्नैत्रादीनाम् । 

एतान्परिपाल्येन् ॥। 

दोषान् विवजयेदिवयादह- 

एवं दाषा दमस्योक्तास्तान्दोषान्परिवजयेत् । 

दोषत्यागेऽप्रमादः स्यात्स चाप्यष्टगुणो मतः ॥ 
दमोऽष्रादशदोपः स्यादिति ये दोपा उक्ताः, तान् दोषान् 

परिवजयेन् । कस्मादिवयाह-- तेपु दोपेपु यक्तषु प्रमादी न 

भवेदिय्थः । सोऽपि अप्रमादः अष्टगुणो मतः; “सं 

ध्यानम्› इलयादिना पृवमेवोद्िष्त्वादिवयथः ॥ 

इदानीं सलयस्तुतिः कियते-- 

सत्यात्मा भमव राजेन्द्र सत्ये खोकाः प्रतिष्िनाः। 

तास्त सत्यसुग्वानाहः सत्ये दमतमाद्ितम् ॥ 
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सययात्मा सलयस्वरूपो भव हे राजेन्द्र; सये टोका: प्रति- 

छिताः तास्तु सयमुखान सव्यप्रधानान सदयाधीनात्मखामान् 

आहुः । सये हि अम्रतमाहितम ; अम्रतं मोक्षः ॥ 

सिघ्रस्तेनैव दोचण नपोवबतमिदहदाचरेत् । 

णनद्धाचा करनं वित्तं मल्यमव सतां वरम् ॥ 

निवृत्तेनैव दोषेण ` कोधादयः ` इलयादिना पूर्वोक्तदोषरदहि- 

तः सन तपोत्रतमिहाचरेत । एतन् धात्रा परमेश्वरेण कृतं वि- 

त्तं सदयमेव सतां वरम् ॥ 
इदानीम ' कथं समद्धमवय्थम् ` इत्यनेन उपक्रान्तमथमुप- 

सहरति- 
छः + ज 

दाधरताचयुक्तं तु गणरतः समान्वतम् | 

एलत्सस्रद्धमत्यथ तपो भवात क्वटखम् ॥ २२॥ 

दोपिरेतैः ' कोधादयः ` इद्यादिना पूर्वोक्तैः वियुक्त तु गुणै- 

रेते: ज्ञानादिभिश्च समन्वितं यन् एतत्समृद्धमलयथे तपो भव- 
ति केवख्म ॥। 

किं बहूुना-- 

यन्मां पृच्छसि राजेन्द्र संक्चपात्तद्रवीभित। 

ग्लत्पापद्र शुद्ध जन्मग्बत्युजरापहम् ॥ ३२ ॥ 
ध) 1 41 
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हे राजन्द्र, यन्मां प्रच्छसि तन् संक्षेपात् समासतः त्रवी- 

भरि त, एतत् वक्ष्यमाणं पापहरं शुद्धं जन्ममुद्युजरापहम ॥ 

किं तदिति चेत् , तत्राह- 

इन्द्रियभ्यदर्च पश्चभ्यो मनसरचेव भारत । 

अनीतानागनेभ्यरच सुक्तदचेत्स सुग्वी मवेत् 

हे भारत, इन्द्रियेभ्यः सविषयेभ्यः पच्वभ्यः वतमानेभ्यः 

मनसश्चैव तथा अतीतेभ्यः अनागतेभ्यश्च मुक्तश्चेन् , स सुखी 

भवन् मुक्तं एव भवदियथः ॥ 

एवमुक्ते प्राह घ्रतराष्टः-- 

श्तराण्र उवाच-- 
ॐ ७69 © ज~ + ( 

आख्यान पञ्चमेर्वदेभूयिष्ठं कलत्थ्यते जनः | 

लथा चान्ये चतुर्वेदाखिवदारच तथापर ॥ ३५॥ 

द्विवदादचेकवेदारच अनचदच तथापरे । 

नेषु मेऽधिकं बरहि यमहं वेद् ब्राह्मणम् ॥ 

आख्यानं पुराण पञ्चमं येषां वेदानां ते आस्यानपश्च- 

माः । श्रूयते च्छान्दोग्ये-- ‹ इतिहासपुराणं पच्चमम् * इति । 

तेः आस्यानपच्चमैः वेदैः भूयिष्ठम् अलयं कर््यते ऋाघ्यते 
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बहुमन्यत सवेस्मादधिकोऽदमिति । कथ्यते इति केचित्पट- 

न्ति ! आख्यानपच्चमेर्वेदेः कश्िज्ननः पच्चवेदीति कथ्यत 

इत्यथः । तथा चान्ये चतुर्वेदाः त्रिवेदाः अपरे द्विवेदाः एकवे- 

दाश्च अनृचश्च तथा अपरे परियक्तक्गादिवेदाः अपरे । एतेषु 

मनुष्येषु अधिकं श्रं ब्रूहि, यमहं बाह्यणं वेद विद्याम् ॥ 

य॒ एव स्वाभाविकचित्सदानन्दाद्वितीयव्रह्मात्मनावस्थितः; 

स॒ एव ब्राह्मण इति दद्यीयिष्यन तद्रयतिरिक्तस्य सवस्य 

तदज्ञानमूखत्वं दशेयति-- 

ग्कवेद्स्य चानज्ञानाद्रदास्न बहवोऽमवन् | 

सत्यस्यैकस्य राजेन्द्र सत्ये करटिचद्वस्थितः ॥ 

एकस्य वेदस्य-- वेद्यमिदंरूपम् अनिदंरूपम, वेदनं 

वेदः-- एकस्याद्वितीयस्य संविद्रपस्येलयथः । तस्य एकवेदस्य 

ब्रह्मणोऽनवगमादगादयो वेदाः बहवोऽभवन् । अत्र दगा- 

दयो वेदाः तस्प्रतिप््यथे विचारं कुबेन्ति इति वेदाख्यान- 

मवापुः । अथवा, सद्भावं साधयन्तीति वेदाः । विदन्ति 

वेद्नसाधनभूता इति वा वेदाः । अथवा, ब्रह्माधीनमात्मानं 

खभन्त इति वा वेदाः । अथवा, ब्रह्मण आत्मतया खाभ- 

देल इति वा वेदाः । विद् विचारणे, त्रिद् सत्तायाम्, विद 
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ज्ञाने, विदल छाभे, एतेषां धातूनां विषये वतन्ते यस्मात् , 

ततो वेदा इत्युक्ताः । तदेकवेदस्वरूपं किमिति चत्, “सयं 

ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ` इति श्रुतेः । तस्मात् सलयस्य एकवेदस्वरूपख 

ब्रह्मणोऽनवगमाद्वेदा वहवो व्याख्याताः सर्वे वेदास्तदथदरो- 

नहेतवः । दे राजेन्द्र, त्वमपि किमेवं ज्ञात्वा मयेव ब्रह्मणि 

स्थितोऽसि कितं पुनः सले अवस्थितः प्रतिष्ठित इति ॥ 

भूया मे श्णु- 

य पनं वेद नत्सल्यं प्राज्ञा भवति निलयदा । 

दानमध्ययनं यज्ञो लोभादेव प्रवनेते ॥ ३८ ॥ 

किमथम् ? नो चेन › तत्र यद्भवति तच्छरणु- 

सन्यात्प्रच्यवमानानां 

संकल्पा वितथाभवन् । 

नलः कर्म प्रनायेत 
सत्यस्यानवधारणात् ॥ ३९ ॥, 

सत्यात् सयज्ञानादिटक्षणात् बद्यणः प्रच्यवमानानां खा- 

भाविकब्रह्मभावपरिलयागेन अनात्मनि देहादावात्मभावमाप- 

न्नानां संकल्पा वितथा अभवन व्यथो भवन्ति, .स्वाभावि- 
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कसयसंकल्पादया न सिध्यन्तीयथंः । ततः कमं यज्ञादिकं 

प्रतायेत विस्तृतं मवत् । तदेतव्सवे सत्यस्य सलयादिश्चणस्य 
ब्रह्मणः अनवधारणात् अनवगमात् आ्माज्ञाननिमित्तत्वात् 

संसारस्य यावत्परमात्मानमात्मतवेन साक्षान्न विजानाति, ता- 

वद्य तापल्नयासिभूतो मकरादिभिरिव रागादेभिरितस्ततः 

समाकरृष्यमाणा मोसृद्यमानोऽसलयसंकल्पः स्वगपश्चन्नादिदहेय- 

साधनेषु वतत इयथः ॥ 

इदानी ाद्यणटक्षणमाद- 

विब्पादृहुपठं तं तु बहुवागिति ब्राह्मणम् । 

य एव सत्यान्नापैति स ज्ञेयो ब्राह्मणस्त्वया ॥ 

बहुपठं तम् आख्यानपञच्चमवेदाध्यायिनं बहुवागिति वि- 

यात् न साक्षात् बाह्यणमिति । कस्तर्हि मुख्यो ब्राह्मण इति 

चेत्-- य एव सव्यात् सत्यादिटक्षणात्त् नपिति, स्वाभावि- 

कचित्सदानन्दाद्वितीयन्रह्मयात्मनैवावतिष्ठत इयथः । सः एव 

ज्ञेयो ाद्यणस्त्वया, नेतरः, य: सत्यालच्युतोऽकृताथेः सन् 

कसणि प्रवसते । तथा च ब्रह्मविदमेव ब्राह्मणं दशयति 

्रति-- मौने चमनं च निर्विद्याथ ब्राह्मणः स॒ बाद्यणः ' 

इति, ' विपापो विरजोऽविचिकित्सो ब्राह्मणो भवति ' इति च॥ 
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भवेदेतदेवं यदि, तदेव त्ह्य सिध्येत्; न च सिध्यति, 

अन्यपरत्वाद्रेदस्य इति ; तच्राह- 

छन्दांसि नाम द्विपदां वरिष्ठ 

खच्छन्द्योगन भवन्ति नच्च | 

छन्दो विदस्तन च तानधीत्य 

गना हि वेदस्य न वद्यमायाः । ४१॥ 

हे दविपदां वरि, छन्दांसि वदाः स्वच्छन्दयोगन, स्वच्छ- 

न्दता स्वाधीनता, यथाकाममित्यथः } तत्र परमात्मनि भ- 

वन्ति तत्रेव प्रमाणं भवन्ति । श्रूयते च-- ' सर्वे वेदा यत्य- 

दमामनन्ति" इति । वेव सर्वैरहमेव वेद्यः: इति च। 

पुरुषाथपयैवसायित्वाद्रेदस्य तद्रयतिरिक्तस्य सवस्य अनित्या- 
शुचिदुःखानुविद्धत्वेन पुरुषाथस्वाभावान् तत्स्वरूपतज्जानद- 

त्साधनप्रतिपादकत्वेन वेदानां प्रामाण्यमित्यथः । यस्मात 

वेदाः स्वच्छन्दयोगेन तत्रैव परमात्मनि प्रमाणं भवन्ति, तेन 

च हेतुना तान वेदान अधीलय अधिगस्य वेदान्तश्रवणादिकं 

कृत्वा गताः प्राप्राः वेदस्य संविद्रूपस्य परमात्मनः स्वरूपं 

न वेद्यं प्रपश्चम् आयोः पण्डिता ब्रह्मविदः ॥ 

एवं तहि वेदवेदयत्वे “ अन्यदेव तद्विदितादथो अविदिता- 
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` “यतो वाचो निवतन्ते, अप्राप्य मनसा सह ` इउत्या- 
® (५, 

दिश्रुतिविरोधः प्रसञ्येतेत्यारङ्कयाद-- 

न वेदानां वेदिता कदटिचदस्ति 

वदेन वदं न विदुने वेद्यम् ¦ 
यावद् वदं सच वेद् वेद्यं 

योद वद्यनस वेद् सव्यम् ॥४२॥ 

न वेदानाम ऋगादीनां मध्ये कथ्िदपि वेदः परमात्मनो 

वाचामगोचरस्य संविद्रुपस्य वेदिता अस्ति कस्मान ? यस्मा- 

न् वेदेन ऋगादिरूपेण जडेन वेदं संविद्रप परमात्मानं न वि- 
५ % ~~ ~ > [9 9 (~ (^ {त भ दुः न वेद्यं प्रपच्चमपि वेद्यं न विदुः, संविदधीनस्वात्सवसि- 

द्वः । यस्मात् संबिदधीना सवसिद्धिः तस्मात यो वेद जाना- 
ति वेदं संविद्रूपं परमात्मानम्, स च वेद वेद्यम इदं सवम । 

तथा च श्रुतिः--“ आत्मनो वा अरे दानेन श्रवणेन सव्या 

विज्ञानेनेदं सवे विदितम् ` इति । यो वेद वेद्यम् इति रूपं न 

स वेद् न जानाति सव्यं सव्यादिखक्षणं परमात्मानम् ॥ 

नन्वेवं तहि ' वेदेन वेदं न विदुने वेद्यम ̀ इति वदता अना- 

त्मविदः प्रपञ्चासिद्धिरेवेव्युक्तं भवति इद्याराङ्याद-- 
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यावद वद्ान्सच वद् दद्य 
9 चेदर्वै कै = ॐ 23, र ट | 

ननं विदुर्वेदविदो न वदाः 
क, ऋ. [ क क न 

नथापि येदेन विदन्ति वद् 
र = (ण (कप 

य द्मणा वद्चैद्ा मवान्त ॥ ४२॥। 

या वद जानाति बेदान ऋगादीन, स च वेद वेद्यं 

सोऽपि अनात्मविदेव भिन्नेन संबेदनेन वेद्यं प्रप्चं वेद् ¦ 

नन्वेवं तहि वेद्यवन् परमात्मानमपि जानीयादिलयाराङ्कयाद- 

न तं परमात्मानं वाचामगोचरं विदुः वेदविदो न वेदाः वेदा 

अपि नतं विदुः न तं विषयीक्ुबन्तीयथः | नन्वेवं वाह 

कथमोपनिषदं ब्रह्म ॒स्यादिलयाशङ्कयाह-- तथापि वदन 

विदन्ति वेदं परमात्मानं यद्यपि बागाद्यविषयं ब्रह्म, तथापि 

वदेन ऋगादिना विदन्ति विजानन्ति बदुं संविद्रूपं परमा- 

त्मानम । के ते?ये ब्राह्मणा वेदविदो भवन्ति वेदानां वदप्र- 

तिपादनप्रकारं जानन्तीलयथः ॥। 

कथं तह्यविषयमेव ब्रह्म वेदाः प्रतिपादयन्तीलयाशङ्याह-- 

यामांडाभागस्य नथा हि वेदा 

यथा हि राखा च महीस्टख । 
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सवदनऽप्यवमथामनन्नि 

नस्मिन्हि निद परमात्मनाऽथं ॥ ४४ ॥ 

यामांशभागस्य ` धरियामश्चन्द्रः ` इति श्रुतेः चन्द्रांश्चभागस्य 

प्रतिपचन्द्रकखादखेने यथा महीरुहस्य वृक्षस्य साखा हेतुभव- 

ति, तथा हि. बेदाः तथेव परमात्मनः स्वरूपभूते संवेदन निये 

अविनाशिनि अर्थे परमपुरूषाथस्वरूप पूणानन्दरूपे देतो 

भवन्ति, न पुनः साक्षाद्राचामगोचरं परमात्मानं प्रतिपादय 

नतीर्येवम् आमनन्ति 

य एवं वदानां वदरूपात्मप्रतिपादनप्रकारमवगम्य व्याचष्टे. 

सोऽपि ब्राह्मण इव्याह- 

अभिजानामि बाद्यण- 

माख्यानारं विचक्षणम् | 

एव याऽभिविजानाति 

स जानानि परं टि नत् ॥ ४५. ॥ 

यो वेद्प्रतिपादनभ्रकारं व्याचष्टे, तम् आख्यातारं विचक्षणं 

ब्राह्मण अभिजानामि । ननु बाल्यं पाण्डिलयादिकं निविद्याव- 

स्थितमेव त्रूते त्रह्यणम् “अथ ब्राह्मणः इति. कथमुच्यते 
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अभिजानामि ब्राह्मणमाख्यातारं विचक्षणम् इति ? तत्राह- 

णवं वेदानां बेदनरूपात्मप्रतिपादनप्रकारं मयोक्तं याऽभिवि- 

जानाति, स जानाति परं हि तन् परं ब्रह्म जानाति इये । 
यो हि पाण्डियं नैर्धद्य व्यवस्थितः, सः िप्रं काल्या- 

दिकं निर्वि ब्राह्मणो भवतीलय्थः ॥ 

यम्मात्सत्यनिष्ठस्येव बराह्यणत्वप्रसिद्धिः, तस्मात् विषयपरो 
न भवदिवयाह- 

नास्य पथंषणं गच्छ- 

त्प्रत्यथिषु कदाचन | 
जविचिन्वधिमं वद् 

लनः पर्यलति न प्रसुम् ॥ ४६ ॥ 

` विषयाञ्चन्द्रियाण्येव देहोऽहकार एव च । वाह्या आभ्य- 
न्तरा घोराः रावो योगिनः स्मताः ` इति दरीनान् नास्य 
आत्मनः प्रयथिषु प्रतिपश्नमूतेषु देहेन्द्रियशाब्टादि विषयेषु ष- 
षणं परित षणं गच्छेन् विषयान्वेषणपरो न भवेदिलर्थः 
अविचिन्वन विषयसंचयमङुरबन इमं प्रयगात्मानं वेदे उपनि- 
पत्सु तत्त्वमस्यादिवाक्येषु ततः पश्चात् परयति तं प्रभु परमा- 
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न्मानम् आत्मतेन जानातीलयथेः । अथवा, नास्यात्मनः धर्य- 

शरणम् अन्वेषणं गच्छेत् प्रयथिषु प्रतिपक्षभूतदेहेन्द्रियादिषु, 

हेन्द्रियतद्धर्मानात्मत्वेन न गरहीयादियथेः । अविचिन्वन देे- 

न्द्रियतद्धमौनात्मतनासंचिन्वन तत्साशक्चिणमात्मानमेव प्रति- 

पयमानः तन््वपदार्थल्लोधनानन्तरम इमं म्रमात्रादिसाश्िणं 

परमात्मानं परयति, दहेन्द्रियतद्धमानात्मत्वेनाप्रतिपदययमानस्त- 

त्वमस्यादिवाक्येः परमात्मानमात्मत्वेन पर्यतीदयथः ॥ 

लृष्णीभूत उपासीत 

न चेच्छेन्मनसा अपि। 

अभ्यावर्तेन ब्रह्यास्मे 
बह्मनन्तरमाप्नुयान् ॥ >७ ॥ 

यस्मान सर्वविषयपरित्यागेनैव आस्मददानसिद्धिः, त- 

स्मान तुष्णींभूतः सवेकमसंन्यासं कृत्वा स्वात्मव्यतिरिक्तं 

मर परित्यञ्य केवखो भूत्वा स्वात्मानमेव लोकम उपासीत, 

न चेच्छेन्मनसा अपि विषयेच्छा न कुयात् । यस्तूष्णीभूतः 

विषयोपसंहारं कसवा स्वात्मानमेव खोकम् उपास्तेः अस्मे 

नूषणीभूताय ब्राह्मणाय ब्रह्म अपूवोदिश्षणम अभ्यावतेत 
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अभिमुखीमवेदित्यथेः । श्रूयते च-- ` यमेवेष ब्रणुते तेन 

छभ्यस्तस्येष आत्मा विव्रणुत तनू स्वाम् ` इति । अनन्तरं 

आविभूतस्वरूपः सन् वहु मृमानं तमसः पारं परम॒ आ- 

त्मानं आप्तुयात् इत्यथः ॥ 

मनिरप्येष एवेलयाह-- 

मौनाद्धि सुनिभेवति 
नारण्यवसनान्मुनिः | 

अक्षरनंतुयोा वद् 

म मुनिर उच्यते ॥ ४८ ॥ 

मोनान् पूर्वोक्तान् तृष्णीमावादेव समुनिभवति, न पुनः 

अरण्यवसनमावान् मुनिः भवति । तेषामपि तूष्णीभूतानां 

मध्ये यस्तु पुनः अक्षरं अविनाशिनं तं परमात्मानं वेद ^अय- 

महमस्मि ` इति साक्षालानाति, स ॒सुनिश्रे्ठ उच्यते । श्रूयते 

च-- * एतमेव विदित्वा मुनिभवति ` इति ॥ 

वेयाकरणोऽप्येष एवेयाह- 

सवोथोनां व्याकरणाद्रेयाकरण उच्यते । 
नन्तो व्याकरणं व्याकरातीति तन्तथा ॥ 
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सवाथोनां व्याकरणान् वैयाकरण उच्यते ¦ न पुनः 

अव्दैकदेशव्याकरणान वयाकरणो मवति । भवतु सबाथानां 

ठ्याकरणान् वेयाकरणत्वम , ततः किमिति चेत. तन्मूखतो 

व्याकरणं पूर्वोक्तादश्चराद्धि सवस्य नामदूपप्रपश्चस्य व्याक- 

रणम् । श्रूयते च-- ` अनन जीवनात्मनानुभ्रविच्य नामरूपे 

व्याकरवाणि ` इति । तम्माद्रह्यण एव साक्नाद्रियाकरणत्वम् । 

व्याकरोतीति तन्तथा असावपि विद्वान ततं तरह तथेव 

व्याकरोतीति वेयाकरणः ॥ 

स्वेज्ञोऽप्येष एवेत्याह- 

प्रत्यक्दरीं लोकानां 

सवदि भवन्नरः । 

सव्ये वे ब्रह्मणि तिष्ठ- 

स्नदि द्वान्सवविद्धवेत् ॥ ५० ॥ 
प्रयक्षदर्जी खोकानां यः प्रयक्षेण भूरादीन खोकान 

पदयति , स सवदर्ी नरो मवेत् सवेरूपं परमात्मानं पयति । 

असो पुनः सवे सल्यादिलक्षणे ब्रह्मणि तिष्ठन् मनः समाद- 

धाति । तद्धिद्रान सलयादिलक्षणं ब्रह्म विद्वान् आत्मत्वेन 

जानन सर्वविद्धवेन सवै जानातीलयथः । तस्मादेष एव 
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साक्षान सबज्ञः, न अनात्ममात्रदर्ी ॥ 

' यस्त्वेतेभ्यः" इत्यादिना उक्तमेवाथे पुनरपि दडायति अव- 

रयकतव्यत्वप्रदशनाथम-- 

ज्ञानादिषु स्थिताऽप्यव क्षचिय ब्रह्म पडयति । 

वदानां चारपूर्ेण चेतदिद्रन््रकीमि त ॥ ५१॥ 

इति श्रीमत्सनत्सुजातीयभाष्य द्वितीयोऽध्यायः ॥ 

ज्ञानादिषु ‹ ज्ञानं चः इलयादिना पूर्वक्तिषु स्थितोऽप्येवं 

यथा सये तिष्ठन ब्रह्य परयति एवमेव ब्रह्म परयति । वेदानां 

चारपूर्वेण वेदान्तश्रवणपूवकमियथः । अथवा, गुणान्तरवि- 

धानमेतन्-- ज्ञानादिषु स्थितोऽपि न केवलं तावन्मात्रेण 

परयति ; अपि तु एवमेव वक््यमाणग्रकारेण वेदान्तविचार- 

पूर्वेण वेदान्तश्रवणादिपूवेकमेव पञ्यति बरह्म । एतत् वेदा- 

न्तानां विचारप्रकारं हे विद्वन , त्रवीमि ते बक््यामीयभि- 

प्रायः ॥ 

इति सनत्सुजातीयमभाष्ये द्वितीयो ऽध्यायः ॥ 
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तृतीयोऽध्यायः ॥ 
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दानीं बरह्मचयीदिसाधनानन्तरं तस्पाप्यं च 
= ब्रह्म प्रतिपादयितुं तृतीयचतुथावारभ्येते ¦ 

ल | तत्र तावद्भह्यचयादि साधनं श्रुत्वा तद्रहयवे- 
१९ र द्नाकाङ्क्षी प्राह धृतराष्रः- 

^ श्तराप्र उवाच-- 

सनत्सजात यदिमां पराथ 

्राह्मी वाचं वदसि दि विश्वरूपाम् । 

परां हि कार्येषु सुदुलेभां कथां 
परब्रूहि मे वाक्यमेवं कुमार ॥ १॥ 

दे सनत्सुजात, यत् यस्मात् इमां पराथाम उक्कृष्टाथा 

राह्मी ब्रह्मसंबन्धिनी वाचं वदसि हि बिग््ररूपां नानारूपाः 

पराम् उत्तमां कर्येषु कायेवरगेषु प्रपञ्चेषु सुदुखेमां श्रवणाया- 

प्यश्चक्यां कथां प्रन्रूहि मे बाक्यमेवंभूतं कुमार; यस्मात्त्वं 

ब्राह्मी वाचं परमपुरुषाथसाधनमूतां सुदुरमां वदसि, तस्मा- 

स्वमेव वक्तुमहंसीयभिप्रायः ॥ 
~ \] }; 1४ 



२७४ सनस्ुजातीयभाप्य 

एवं प्रष्ठः प्राह भगवान-- 

सनन्स॒जात उवाच 

सैनट्रह्य त्वरमाणन लभ्य 

न्मा परच्छस्यभिषङ्ण राजन ¦ 

बद्धौ प्रलीन मनसि पचिन््या 
विद्यादि सा ब्रह्मचर्येण रभ्या॥>२॥ 

नतद्भह्य त्वरमाणन पुरुषण रभ्य यत व्रह्म मां प्रच्छ 

न्यभिषङ्घेण राजन । कथं ताह ठभ्यभियाह--वुद्धो अध्यव- 

सायात्मिकायां भरटीने मनसि प्रचिन्या विद्यादि सा, यदा 

पुनः संकल्पविकस्पात्मकं मनो विषयेभ्यः पराव्रूय स्वात्म- 

न्यव निन्चटं भवतीयथः । ययं बुद्धौ प्रखीने मनसि प्राच- 

न्या, सा विद्या ब्रह्मचर्येण वक्ष्यमाणेन भ्या || 

कि च-- 

आद्यां विद्यां वदसि दहि सलयरूपां 
या प्राप्यन ब्रह्मचर्येण सद्भिः! 

यां पाप्यैनं मलये नावं जन्ति 

- यावै िद्याय॒ज्बरद्धेषु निलया ॥ ३॥ . 
आद्यां सवादि मूतब्रह्मविषयां विद्यां वदसि हि सलयरूपां 



तृतीयाऽध्यायं । -२७५५ 

परमाथरूपां मे ब्रूहीति । यद्रा, आद्याम् अकायंभूतां असलयम- 
पच्चाविषयां विद्यां वदसि । तस्मादत्वरमाणेन ब्रह्मचयोदि- 

साधनोपेतेन उपसंट्रतान्तःकरणनैव छभ्यय्थः । या प्राप्यते 

ब्रह्मचयंण सद्भिः यां प्राप्येनं मल्यंभावं यजन्ति यावे तै्या- 

गुमव्रद्धघु गुरुणा विद्याप्रदानादिना वर्धितषु रिष्येषु निन्या 

नियता ॥ । 

एवमुक्त ब्रह्मचयविज्ञानायाह् धृतराष्ः-- 
ध्रुतराष्र उवाच-- 

ब्रह्मचर्येण या विद्या राकया वदितुमञ्रसा। 

नत्कथं ब्रह्मचय स्यादतद्धिढन््रवीटिमे ॥ ४॥ 

या विद्या ब्रह्मचर्येण वेदितुं शक्या, तत् साधनभूतं तह्म- 

न्ये कथं स्यात् । एतत् ब्रह्मच विद्धन , त्रवीहि मे ॥ 

एवं प्रष्ठ: प्राह भगवान-- 

सखनन्सुजात उवाच-- 

आचायेयोनिमिह ये प्रविडय 
भ्रत्वा गम ब्रह्मच चदन्नि । 

इदेव ने हास्रकारा म्वन्ति 
विहाय देहं परमं यान्ति सत्यम् 1॥५॥ 



२५७६ सनत्पुजातीयभाष्ये 

आचाययोनिमिह ये प्रविदय आचायैसमीपं गत्वेयथंः । 

भूत्वा गर्भम् उपसदनादिना शिष्या भूत्वा ब्रह्मचयं गुरुडुश्रषा- 
दिकं चरन्ति कुवन्ति, इहैव अस्मिन् छोके ते शाखकारा भव- 

न्ति; शाखकतारः पण्डिताः; ततो वाल्यादिकं निर्विद्य ब्राद्य- 

णा भूत्वा आरब्धकमंक्षये विहाय देहं परमं यान्ति सलं स- 

दयादिलक्षणं परमात्मानं प्राप्नुवन्ति ॥ 

किच- 

अस्मिह्योके विजयन्तीह कामा- 
न्त्राद्यीं स्ितिमनतिनिक्षमाणाः । 

त आत्मानं निदेरन्तीह देहा- 
न्सुखादिषीकामिव धीर भावात् ॥ ३॥ 

अस्मिन रोके विजयन्तीह् कामान् ब्राह्यीमेव स्थितिं बरद्य- 

ण्येव स्थितिम् अनुतितिक्षमाणाः अनुदिनं क्षममाणः ते आ- 

त्मानं देहेन्द्रियादिभ्यो निष्कृष्य तत्साक्षिणं चिन्मात्रं निहर- 

न्ति प्रथक्कुवैन्ति । किमिव? मुलादिषीकामिव यथा मुखा- 

दिषीकामन्तःस्थां निहरन्ति, एवं कोड्चपच्चकेभ्यो निष्कृष्य 

स्वात्मानं प्रतिपद्यन्त इत्यथः । केन--धीरभावात् पर्येण । 

श्रयते च कटबह्ीषु-- अङ्खषठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा 



तृतीयोऽध्यायः । २७७ 

जनानां हृदये संनिवेष्टः । तं स्वाच्छरीरःस्रब्हेन्यु जादिवेषी- 

कां धैर्येण तं विद्य च्छ्रुक्रमगतम् ` इति ॥ 
* आचायेयोनिमिह ` इदयत्र आचाय॑स्य योनित्वं दर्शितम् । 

तत्कथं मातापिद्रव्यतिरेकेणाचायस्य योनित्वमिटाश्चद्कव स 

एव साक्षाजनयितयाह- 

कारीरमेतो कुरुतः पिता माता च भारत । 

आचायेतस्तु यल्ञन्म नत्सल्यं वे नथाशतम् ॥ 

शरीरम् इह अस्य एतौ मातापितरौ कुरुतः, नात्मानं स्व- 

रूपेण जनयतः । यदिद देदृद्रयात्मना जन्म तदसल्यम् । आ- 

चातः तु यन् इदं चित्सदानन्दाद्वितीयनव्रह्मात्मना जन्मः 

तत्स्य परमार्थभूतं तथा एव अमृतं विनाङव जितम् । तस्मा- 

त्स एव जनयितेलयथेः । श्रूयते च प्रञ्नोपनिषदि-^ त्वे हि नः 

पिता योऽस्माकमविदयायाः परं पारं तारयसि इति ¦! तथा 

चाहापस्तम्बः--“ स हि विद्यातस्तं जनयति तच््रषठं जन्म 

क्ररीरमेव मातापितरो जनयतः ` इति ॥ 

यस्मादाचायाधीना परमपुरुषाथसिद्धिः, तस्मात्- 

स आघ्रणोखयम्रनं संप्रयच्छ- 

स्तस्मै न दुद्येत्क्रतमस्य जानन् । 
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गुर रिष्यो निलयमभिवाद्यीन 

म्बाध्यायमिचर्छेच सदापरमत्तः ॥ < + 

म आतव्रृणोति आपूरयति अस्तं पृणांनन्दं ब्रह्म आत्मत्वेन 

सप्रयच्छेन तस्मै आचायाय न ददयेत द्रोहं नाचरेन । तथा 

च श्रुतिः--- य्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरो । त- 

स्येते कथिता द्यथा: प्रकारान्ते महास्मनःः । तथा चापस्तम्बः- 

` तस्मै न दरह्येत्कदाचन ¦ स हि विद्यातस्तं जनयति ` इति 

कृतमस्य जानन--अस्येति वृतीयार्थे षष्ठी--अनेनात्मनः छृत- 
मुपकारं विजानन । कि तहि कतंव्यमिवयाह- गुरं शिष्या 

नियमभिवादयीत देवमिवाचायमुपासीत । तथा च श्रुतिः-- 

“यस्य देवे परा मत्तियंथा देवे तथा गुरो ̀ इति । तथा-- 

स्वाध्यायमिच्छेच्च श्रवणादिपरो भवेत सदा अप्रमत्तः अग्रमा- 

दी सन ॥ 

इदानी चतुष्पाद्रह्यचयमाह छोकचतुष्टयेन- 

रिष्यव्र्तिकरमेणेव विवद्यामाभोति यः शुचिः ।. 

जह्यचयेव्नस्यास्य प्रथमः पाद् उच्यते ॥ ९ ॥ 

शिष्यव्ृत्तिक्रमेणेव  आचाययोनिमिह ` इयादिनोक्तक- 

मेण शुचिः विद्यामाप्नोति यत् , तन् ब्रह्मचये तस्यास्य प्रथमः 



तृतीयोऽध्यायः । २५०. 

पाद उच्यते ॥ 

यथा नित्यं गुरो ब्र्तियुम्पलथां नथाचरेत् । 
लत्पुचरे च नथा कुवन्दितीयः पाद् उच्यने ॥ 

म्पष्टाथः ऋऋमोकः ¦ तथा चोक्तम-- ` आचायवदाचाय- 

दारेषु ब्रृन्तिः ` * आचायवदाचायपुत वृत्तिश्च ` इति ॥। 

आचायंणात्मक्रन. विजान- 

ञज्ञात्वा चाथ माचिनोऽस्मील्यनन । 
यन्मन्यते न परनि हष्रवुद्धिः 

स वै तलीयो बह्यचयस्य पादः ॥ ११॥ 
आवचार्येणात्मकृतय आत्मनः कृतम उपकारं विजानन 

ज्ञात्वा अथे वेदाथ परमपुरुषाय ज्ञात्वा च अवगम्य मावि- 

तोऽस्मीयनेन भावितोऽस्सीति स्वाभाविकचित्सदानन्दाद्धि- 

तीयतब्रह्यास्मना यथावदुत्पादितोऽस्मीति चिन्तयन तम आ- 

चाय प्रति द्ष्वुद्धिः सन यन् आत्मनः कृताथत्वं सन्यते, स 

वे तृतीयो ब्रह्यचयस्य पादः ॥ 

आचायीय पियं कुयात्पाणेरपि ध्मैरपि । 
कमणा मनसा वाचा चतुथः पाद् उच्यते ॥ 
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इदानी चतुष्पदां विद्यां ददययति-- 

कारेन पादं लभते तथायं 

लथेव पादं गुङ्योगत्तञ्च । 
उत्साहयोगेन च पाद्शच्छ- 

च्छाखेण पाद् च ततोऽभियाति ॥ 
अत्र कमो न विवक्षितः । प्रथमं गुरुयोगतः ततः उत्सा- 

दयोगेन बुद्धिविशेषप्रादुभावेन तत्त: कारेन वुद्धिपरिपाकेण 

ततः साखेण सहाध्यायिसिस्ततत्वविचारेण । तथा चोक्तम्- 
: आचार्यात्पादमादत्ते पादं रिष्यः सखमेधया । कठेन पादमा- 

दत्ते पादं सन्रह्मचारोभेः ` इति ॥ 

ज्ञानादीनामाचायंसंनिधाने फरसिद्धिरियाह- 

ज्ञानादयो रादा यस्य रूप- 

मन्यानि चाङ्कानि नथा चलं च। 

आचाययोगे फल नीति चाह्- 
ब्रह्याथयोगेन च ब्रह्मचर्यम् ॥ १४ ॥ 

ज्ञानादयः "ज्ञानं च" इलयादिना पूर्वोक्ता द्वादस गुणा 

यस्य पुरुषस्य, सः ज्ञानादयः रूपं अन्यानि चाङ्खानि ‹ श्रया- 

स्तु षद्धिधस्यागः ` ` सयं ध्यानम् ` इति शछोकद्रयोक्तानि, 
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तथा वरं च तद्धमपरिपाटनसामध्ये च सवम् आचाययोगे 

एव फलति, नाचाययोगं विना फति । श्रूयते च--“आचा- 

याद्धेव विद्या विदिताः इति, ` आचायंवान्पुरुषो वेद : इति 

च । ब्रह्मार्थयोगेन च ब्रह्मच यदिदं गुरुसंनिधो दुश्रषाद्या- 

चरणम् , तद्भद्यचय ब्रह्माथयोगेन परति स्वात्मनः चित्सदान- 

न्दाद्वितीयन्रहयेक्यसंपादनद्रेण फठतीत्य्थैः ॥ 

ब्रह्मचयस्तुति करोति द्वाभ्याम्-- 

एनेन ब्द्यचर्येण दवा द्चत्वमाप्नुवन् | 
ऋषयश्च मदाभागा ब्रह्मचर्येण चामवन् ।१०॥ 

णनेत्नैव सगन्धवां रूपमप्सरसोऽजयन् । 
७ € क १९ ण्लन ब्रह्यचर्भेण सूये अद्धा जायते ॥ १६ ॥ 

द्वा देवत्वमेतेन प्राप्तुवन । ऋषयोऽपीह कऋषित्वमतन 

पराघ्राः । सगन्धवोः गन्धर्वैः सह॒ वतमानाः रूपमप्सरसा- 

जयन रूपाणि रमणीयानि पतेन ब्रह्मचर्येण अजयन् 

अहो दीप्र समूहः, अह्ाय जगतां द्योतनाय सूयेश्च जायते । 

उक्तं च~-- “अह्व दीप्रिश्च कथ्यते ` इति ॥ 

कथमेकस्य ब्रह्मच्यस्यानेकविधफरुसाघधकत्वमिटयत आह- 
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आकाङ्क्लाधेस्य सेयोगादरसमदाथिनामिच । 
एवं दयनत्समाज्ञाय नादग्मावं गना इम ॥१५। 

यथा चिन्तामण्यादयो रसभेदाधथिनामिव आकाङ्क्षाथस्य 

संयोगान तत्तदाकाद्क्षितसथे प्रयच्छन्ति, एवम एतन व्रह्य- 

चयमाकाद्क्ना्थस्य संयोगात्तत्तदाकाङ्क्षितं प्रयच्छतीति ज्ञा- 

त्वा तत्तत्फराथे ्रह्मचयै चरित्वा ताद्रगभावं तादय भावं 

गतास्तु इमे देवादयः । यस्मादाचायसंनिध्यनुष्ठितात बह्म 

चयान परमपुरुषाथप्राप्रिः. तम्मादाचाययोनि प्रवित्य गर्भो 

भूत्वा बरह्मच चरेदियर्थः ॥ 
नन्वेवं ज्ञाननिएता यदि ज्ञानम्येव पुरुषाथत्वं भवेन : 

अपि तु कमण पएवेलया्चङ्कवाह-- । 

अन्तवन्नः क्षिय ने जयन्ति 
ल्ोकाञ्नाः कमणा निर्भिनन । 

ज्ञानेन विद्धास्नज अभ्यति निलय 

न विद्यते द्यन्यथा नस्य पन्थाः ॥१८॥ 

टे क्विय, अन्तवन्तः अन्तवतो टठाक्रान पितरखोकदेव- 

खोकादीन ते जयन्ति, नानन्तं स्वात्मभूतं परमात्मानं लोकं 

जयन्ति । केन तद्यनन्तलोकप्राप्निरियाश्चङ््याह्-- ज्ञानेन 
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विद्वान तेज अभ्येत्ति निन्यं नियमचिनार्यात्मभूतमेव अ- 
भ्येति तेजः ज्योतिः. न कर्मणा । कस्माल्पुनज्ञानिनेवाभ्येति 
तत्राह-- न विद्यते ह्यन्यथा तस्य पन्थाः तस्य पूणोनन्द- 
ज्योतिषो ज्ञानमेकं मुक्त्वा अन्यः पन्था मार्गो नास्त्येव 
श्रूयते च-- ` तमेवं विदित्वातिम॒त्युमेति नान्यः पन्था 
विदतेऽयनाय ` इति ।॥। 

ज्ञानेन विद्रान यद्भह्म परयति, तक्किमिवाभातीति प्राह 

धरतराष्ः-- 

श्रनराग्र उवाच-- । 

आभाति दुच्छमिव लोटिनमिवाथा 

करष्णमथाजनं काद्रवं वा । 
यट्राह्यणः परयति यच विद्धा 

न्कथरूप तदमृतमक्षरं परम् ।॥ १९ ॥ 

ज्ञानेन यद्विद्रान परयति ब्रह्य, तत् किं श॒ङ्मिव आभाति, 

ङोदहितमिव आभाति, छरष्णमिव अजुनं काद्रवमिव आभाति; 

यत्र दे भाति कथंरूपं तदम्रतमक्नरं परं ब्रह्य ॥ 

एव प्रष्ठः प्राह भगवान- 

सनत्सुजात उवाच- 
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नाभानि दयुद्कमिव लोदितमिवाथो 
करष्णमथाञचेनं वा काद्रवं वा। 

न परथिव्यां तिष्ठति नान्तरिक्षे 
नैतत्समुद्रे सलिलं विमतिं ॥ २० ॥ 

न एतत् त्रह्म शुङ्धादिरूपसखेन अवभासत, अरूपलाद्- 

ह्मणः । श्रूयत च-- (ततो यदुत्तरतरं तदरूपमनामयम् ` 

इति,  अशाव्दमस्परामरूपम् ` इति च । तथा न प्रथिव्यां 

तिष्ठति नान्तरिक्षे । तथा च श्रुतिरन्यत्रानवस्धानं दञश्चेयति-- 

` स भगवः कस्मिन्प्रतिष्ठित इति स्वे महिभ्निः इति । कस्मा- 

सुनः कारणासप्रथिव्यादिषु न तिष्ठतीति ? तत्राह-- नैत- 

व्समुद्रे सलिलं बिभति पञ्चभूतात्मकं देहं विमति । सलि- 
र्शब्दो भूतपच्चकोपलक्षणाथेः, यथा-- ` अप॒ एव॒ सस- 

जादौ तासु वीयमपाखजत् ` इलयत्र अष्डब्दो भूतपच्चकोप 
रक्षणार्थः । श्रूयते च-- ` पच्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो 

भवन्ति इति अपामेव पुरुषश्चव्द वाच्यत्वम् । एतदुक्त 

भवति--यदि ब्रह्मणः संसारान्तवेतित्वं भवेत् , तदा संसारा- 

नुश्रविष्टत्वात् घटादिवदीदूग्रपादिमत्त्वमन्यस्मिश्चावस्थानं भ- 

येन् । इदं पुनरपूवादिटशक्षणत्वात्संसाराननुभ्रविष्टमेव ब्रह्म. 
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तस्माद्रूपादिरहितमेव तदिति ॥ 

तदि न कस्य कुत्राप्युपलभ्यते इत्याह- 

नवकं नन्न यजुःषु नाप्यथवेख 
न दद्यते वे विमलेषु सामसु । 

रथन्नरे वाहने वापि राजन् 
मदाव्रतनस्यात्मनि ददयन नत् ॥ २१ ॥ 

' ज्ञानं च सदयं च ` इत्युपक्रम्य ` महाव्रता द्वादश त्राह्य- 

णस्य ` इति ये गुणा उक्ताः, तत्सयुक्तस्यात्मनि ट उयते तत् पर 

जह्य । न चटादिवदिदंतया सिध्यति, अपि त्वात्मन्येवात्मत- 

या सिध्यतीयथंः ॥ 

इदानीं तत्स्वरूपं तदशीनं तत्फलं च निदिशति ऋछोकट्- 

यम (क 

अवारणीयं तमसः परस्ता 

तदन्ततोऽभ्योाति विनाहाकाले । 

अणीयरूपं च तथाप्यणीयसां 

महत्खरूपं त्वपि पवेतेभ्यः ॥ २२ ॥ 

लदेलदह्वा संस्थितं भाति सवे 

नदात्मवित्पदयनति ज्ञानयोगात् । 
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नस्मि्रगत्सवेमिदं प्रनिश्िनं 
य एतद्िदुरमृनास्त भवन्ति ॥ २३॥ 

उति श्रीमत्सनत्सुजातीये वतीयोऽध्यायः ॥ 
यदिदं महाघ्रतस्यात्मानि दर्यत, तत् अवारणीयं ब्रह्म, स- 

वरगतत्वात । तमसः अज्ञानान् परस्तात् । तत् नह्य अन्ततः 
अभ्यति जगन विनाराकाटे प्रखयकाटे-अणीयरूपं च तथाप्य 
गीयसां महःस्वरूपं तरपि पर्वतेभ्यः । श्रयते च--°अणौरणी- 
यान महतो महीयान ` इति । द्रहयन्ते च येऽणुत्वमहत्वाद- 
य खोके तदेतत् समै जगन् अहा अहो रूपेण प्रकाशरूपेण 
नद्यणि संसितं तदात्मनैव भाति । श्रूयत च-- ` तस्य भासः 
सवमिदं विभाति ` इति, “येन सूयस्तपत्ति तेजसेद्धः इति 
च । तत् ब्रह्म आत्मवित्पद्यति ज्ञानयोगात न कममयोगेन । 
तस्मिन एव परमात्मनि जगस्सर्वमिदं श्रतिष्ठितम ¦ य एतद्धि 
दुः. अम्रतास्ते भवन्ति ॥ 

इति श्रीसनत्खुजातीयमाप्य वृनीयोऽध्यायः ॥ 

‹ भल “नड । 
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चतुर्थोऽध्यायः ॥ 
भि 

( 

अ) वारणीयं तमसः परस्तात् इया- 
| दिना ब्रह्मणो रूपं निर्थाय ' तदात्मवि- 

त्परयेति ज्ञानयोगात्ः इति ज्ञानयो- 

गेनात्मदशेनमुक्तम् । पुनरपि तस्य 
स्वरूपं दशेयित्वा योगिनस्तद्रूपं॑पडय- 
न्तीदयाह- । 

यत्तच्छुकं महञ्जञ्योतिदीप्यमानं मददरा; | 
यद्रे देवा उपासते यस्मादर्को विराजते ॥ 
योगिनस्तं प्रपरयन्ति भगवन्त सनातनम् ॥१॥ 

यत् ब्रह्मवित्पश्यति ज्ञानयोगात् , यत् ज्ञात्वा अयता भव- 
न्ति, तत् शुक्रं द्धम् अविद्ादिदोषरहितं महञ्ज्योतिः सवाव- 

भासकल्वात् ; श्रूयते च-“ तस्य भासा सवेमिदं विभाति 
इति । दीप्यमानं भ्राजमानं महद्यशः । श्रूयते च--“ तस्य 

नाम महद्यशः ` इति । यद्रे ब्रह्म देवाः इन्द्रादयः उपासते । 

श्रूयते च--' तं देवा ज्योतिषां उयोतिरायुदो पासतेऽमृतम् ` 
४. +. 2. 19 
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इति । यस्मान् परञ्यो तिषो ब्रह्मणः अकः आदिलयो विराजते, 

‹ येन सूर्यस्तपति तेजसेद्धः ° इति श्रुतेः । एवंभूतं परमात्मानं 
भगवन्तं सनातनं योगिन एव परयन्ति, न पुनज्ञानयोग- 

रहिताः ॥ 

इदान परस्मादेव ब्रह्मणो हिरण्यगमाद्युत्त्ति दरायति-- 

छुकराट्रद्य प्रभवति ब्रह्म द्युकरेण वधेने | 
तच्छुकं ज्योतिषां मध्येऽतस्तं तपति तापनम् ॥ 

योगिनस्तं पपदयन्ति भगवन्तं सनातनम् ॥२॥ 
शुकान् शुद्धात् पूर्वोक्तान् बह्यणो हिरण्यगमांख्यं ब्रह्म 

प्रभवति उत्पद्यते । अथोत्पन्नं ब्रह्म ञुक्रेण वधते विराडातम- 

ना । तच्छक्तं शुद्धं ब्रह्म ज्योतिषाम् आदियादीनां मध्ये तैः 
अतप्रम् अप्रकाशित सत् तपति स्वयमेव प्रकाराते, तेषामपि 

तापनं प्रकाडकम् । योऽन्यानवमास्यः सवावभासकः स्वयमे- 

वावभासते, तं भगवन्तं योगिन एव परयन्ति ॥ 

इदानीं पूणेवाक्याथं कथयति- 

पूणात्पू्णमुद्धरन्ति प्रणात्पूणं प्रचक्षते । 
हरान्ति प्रणात्परणी च पूर्णेमनेवावदरिष्यते ॥ 
योगिनस्तं प्रपद्यन्ति भगवन्तं सनातनम् ।३। 
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पणात् देशतः कारतो क्स्तुतश्चापरिच्छिन्नात् परमात्मनः 

पूणमेव उद्धरन्ति जीवरूपेण । यत् पूर्णात् पूणंञुद्धूतं जीवा- 

त्मना अतः पणान् उद्धुतत्वादेव इदमपि जीवस्वरूपं पूर्णमेव 

प्रचक्षते विद्वांसः । तथा हरन्ति पूर्णान् जीवात्मनावस्थितान् 

पूणम् आत्मस्वरूपमाच्रं देहेन्दरियाद्यनुप्रविष्ठं देहेन्दरियादिभ्यो 

निष्कृष्य तत्साक्षिणं सवान्तरं देहद्वयादुद्धरन्तीयथः । ततः 
उद्धूतेनैव भूखभूतेन पूणोनन्देन अवश्चिष्यते तेनैव पूर्णानन्देन 
ब्रह्मणा संयुज्यते चित्सदानन्दाद्वितीयब्रह्मात्मना अवतिष्ठत 

इयथः । ‹ पूणेमेवावरिष्यते› इति वा पाठः; यदा देहेन्द्रि 
यादिभ्यो निष्कृष्य तत्साक्षिणं सवोन्तरं देहद्वयादुद्धरन्ति, 
तदा पू्णमेवावश्चिष्यत इयर्थः । तथा च श्रुतिः-- पूर्णमदः 

पूणमिदं पू्णाद्पृ्णमुदच्यते । पूणेस्य पूणंमादाय पूणमेवावाक्षि- 
प्यते " इति । अस्यायमथः--पृणेम् अदः तच्छब्दवाच्यं जग- 

त्कारणं ब्रह्म । पूणमिदं तंशब्दनिर्दिष्टं प्रयगात्मस्वरूपम् । 

अनयोस्तच्वपदार्थयोः कथं पूणेत्वाभिति चेत्, तत्राह-पूणोत् 

अनवच्छिन्नात् पृणेमेवोदच्यते उद्विच्यते जीवेश्वररूपेण य- 

स्मात्, तस्मादनयोः पूणैत्वमिलयथः । पृणेस्य तत््वमात्मनाव- 
स्थितस्य पणे रूपमादाय तत्तवंपदाथशोधनं कृत्वा सोधितप- 

दार्थः सन्नयः । पूणेमेव ब्रह्म अवरिष्यते पूणेमेव ब्रह्म 
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भवतीय्थः । यः पूणस्वरूपः, तं परमात्मानं योगिन एव 

पश्यन्ति ॥ 

इदानीं ढा सुपर्णेति मन्त्रायै कथयति- 

आपोऽथाच्यः सिलं तख मध्ये 

उभो देवौ हिभिथातेऽन्तरिक्चे । 
आद्धीचीः स विषूचीवेसाना- 

वुभौ बिभति पृथिवीं दिवि च॥ 

योगिनस्तं परयन्ति भगवन्तं सनातनम् ॥ 

अस्मात्परमात्मनः आपः प्रथम स्रष्टा: तथा चाह मनुः 

-- “अप एव ससर्जादौ ` इति । भूतपच्वकोपलक्षणाथेः अ- 
ष्छव्दः । अनेन सुष्ष्मखष्टिरभिदहिता । अथ अनन्तरम् अद्भयः 

पूवेखष्टाभ्यः सिरं मूतपच्चकात्मकं स्थूलदेहादिकं खष्टम् । 

तस्य सिस्य देहात्मनावस्थितस्य मध्ये अन्तरिक्ष हृदया- 

कारे उभौ जीवपरमात्मानौ देवौ द्ोतनस्वभावौ शिधरि- 

याते वर्तेते । न केवरमन्तरिक्ष एव शिश्रियाते आदध्ीचीः 

सविपुचीः वसानौ आभिमुख्येन धियमाणा वा स्थिता वा 
अच्चन्तीति आदधीच्यो दिञ्चः; विषूच्य उपदिशः, बिष्वग्ग- 

मनात्; ताभिः सह॒ वतंन्त इति सचिषुच्यः प्राच्याधा; 
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सवो दिशाः वसानो आच्छादयन्तो उभो विभर्ति परथिवी 

दिवं च एको जीवः आत्मनः सखाभाविकचिरसदानन्दाद्धि- 

तीयत्रद्मात्मतत्वमनवगम्यानात्मनि देहादावात्मभावमापन्नः 

पृथिवीं भूतभोतिकलशक्षणं कमेफलानुरूपं सुखदुःखात्मकदे- 
हादिकं बिभति । अपरो दिवं ब्योतनात्मकं स्वात्मरूपं बि- 

भति । श्रूयते च-- “द्वा सुषणो सयुजा सखाया समानं 

बक्षं परिषस्वजाते । तयोरन्यः पिपरं स्वादस्यनश्चन्नन्यो- 

ऽभिचाकरीति इति । यः: स्वात्ममायया स्वमात्मानं प्राणा- 

रनन्तभेदं कृत्वान्तरानुप्रविश्य अभिपश्यन् आस्ते, तं भग- 

वन्तं योगिन एव पश्यन्ति ॥ 

इदानीं ज्ञानिनः स्वात्मन्यवस्थानं दरयति- 

चक्रे रथस्थ तिष्ठन्तं ध्रुवस्याव्ययकमेणः। 
केतुमन्तं वहन्त्यन्वास्तं दिव्यमजरं दिवि ॥ 
योगिनस्तं प्रपडयन्ति भगवन्तं सनातनम् ॥ 

ध्रवस्याव्ययकमणः परमेश्वरस्य चेश्वरात्मनावस्थितस्य 
रथस्य शरीरस्य वेखोक्यात्मनावस्थितखय चक्रे चङ्कुमणात्मके 

देहे तिष्ठन्तं केतुमन्तं प्रज्ञावन्तम् अत एव च दिव्यम् अप्रा 

रतं जरामरणादिविवजितं दिवि ग्रोतनात्मके अनुदितान- 
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स्तमितज्ञानात्मनावस्िते पूणानन्दे ब्रह्मणि बहन्यश्चाः इन्द्रि- 

याणि । एतदुक्तं भवति- यद्यपीन्द्रियाणि स्वभावतो विष- 

येष्वेव वतन्ते, तथापि विज्ञानसारथिना समाकृष्यसाणानि 

केतुमन्तं पुरुषं दिव्येव वहन्ति, न पराग्विषय इति । तदुक्त 

केटवह्ीषु-- ‹ आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु| 

बुद्धि तु सारथि विद्धि मनः प्रत्रहुमेव च ॥। इन्द्रियाभि दया- 

नाहूर्विषयांस्तेषु गोचरान् । आन्मेन्द्रियमनोयुक्तं मोक्तेया- 

हुर्मनीषिणः ` इ्यादिना । यत्र परमात्मनि वहन्ति तपसा, 

तं भगवन्तं योगिन एव परयन्ति ॥ 

नानेन सरां किंचिद्धियत इल्याह- 

न साररये तिष्ठति रूपमस्य 

न चक्षुषा पटयति कञिदेनम् । 

मनीषयाथो मनसाष्ट्दाच 

य एनं विदुरख्तास्ते भवन्ति ॥ 
योगिनस्तं प्रपरयन्ति भगवन्तं सनातनम् ॥ 
अस्य परसात्यनो रूपं न साटश्ये तिष्ठति नान्येन सा- 

द्ये वदेते, तानेन सदं किंचिदरतत इत्यथः । श्रयते च-- 

“सर त्स्य प्रतिमा अखि यख नाम -महदयदाः› उति । अत 



+ 
चतु्थाऽध्यायः । २९.५५ 

ण्व उपमानाद्यविषयत्वम् । तथा न चक्षुषा परयति कथित् 

अपि एनं सवोन्तरं परमात्मानम् । कथं तदहि परयन्ति 

मनीषया अभ्यवसायास्मिकया मनसा संकस्पविकल्पात्मकेन 

हृदा च हृदयेन च साधनभूतेन । दृदयं विना नान्यब्॒ पर- 

मात्मन उपटन्िः संभवतीति मत्वा हृदा चेत्युक्तम् , 

अथवा, न केवरं मनोवुद्धिमाब्वेण, अपितु हृदा च हृदय- 

स्थेन च परमेश्वरेणानुगृहीताः सन्तः । य एनं परमात्मानं 

विदुः अयमहमस्मीति, ते अमृताः अमरणधमौणो भवन्ति | 

अथवा, हृदा हृदयेन परमात्मना । तथा च ह्द्स्थे परमात्मनि 

द्दयराब्दं निवेक्ति-" स एष आत्मा हृदि तस्यैतदेव निस्त 
दृद्ययमिति तस्मादधूदयमिति अहरहवी एवंबित्खरी लखोक- 
मेति इति । तथा च श्रतिः तदधीनात्मसिद्धि ददीयति-- 
: यस्य देवे परा भक्तियेथा देवे तथा गुरौ । तस्येते कथिता 

द्यथा: प्रकारान्ते महात्मनः ` इति । एवं यं विदित्वा अमृता 

भवन्ति, तं योगिन एव पडयन्ति ॥ 

इदानीमिन्द्रियाणां विषयेषु प्रवृत्तिरनथाय भमवतीयाह- 

द्वादशा प्रगाः सरितो द्ृवरक्षिता मध्वीडहाते । 
तदनु विधायिनस्तदा संचरन्ति घोरम् ॥ 
योगिनस्तं प्रपद्यन्ति मगवन्लं सनातनम् ॥ 
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ये द्वादश्च पृगाः कमज्ञानेन्द्रियाणि, एकादशं मनः; 

दरादश्ी बुद्धिः, तेषामनेकपुरुषपेक्षया एकैकस्य पृगत्वमु- 
च्यते । सरितः सरणशीखाः देवरक्षिता: देवेन परमात्मना 

रक्षिताः मधुवत् विषयं मधु इराते नियमयन्ति असाकर्येण 
स्वं स्वं विषयमनुभवन्तीयथः । यदैवमनुभवन्ति, तदा तद- 

युविधायिनो विषयपराः संचरन्ति घोरं संसारम् । तस्मा- 

दिन्द्रियाणि विषयेभ्यः उपसंहृ स्वात्मन्येव वदां नयेदि- 

लयः । येन रक्षिता मध्वीदाते, तं देवं योगिन एव 
पश्यन्ति ॥ ` 

किच, टृष्टान्तदाष्टान्तिकयोस्तत्राभिधानम्- 

तदधेमासं पिबति संचितं भ्रमरो मयु । 
हेरानः सवभूतेषु दविभूतमकल्पयत् ॥ 
योगिनस्तं प्रपद्यन्ति भगवन्तं सनातनम् ।८॥ 

यथा मधघुकसे भ्रमरः अधंमासोपार्जितम् अषमासं सं- 

चितं मधु अधंमासं पिबति, एवमसावपि भमर: भरमणरशीर- 
"त्वात्संसारी तद्विषयं मधु अधेमाससंचितमधंमासं पिवति; 
पूवेजन्मसंचितं कमे अन्यस्मिन् जन्मनि भुङ्के इति यावत् । 

भवेदप्येहिकफटखाककमणः फरुसिद्धिः, कमोनन्तर भावित्वात्; 

कथं पुनरामुष्मिकफटात्क्मणः फलसिद्धिः स्यात्, कर्मणो वि- 
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नाशित्वादियाशङकयाह-ईदान इति । भवेदयं दोषः यदि 
केवखात्कमंणः फठसिद्धिः स्यात्; ईशानः परमेरः कतप्रय- 
लपेक्षः सन् स्वषु प्राणिषु प्राणाभिरोत्रस्येतरस्य च तत्कमो- 

नुसारेण हविभूतम् अन्नादिकम् अकल्पयत् । य ईशानः स्व 

भूतेषु हविभूतमकलत्पयत्, तं भगवन्तं योगिन एव परयन्ति ॥ 

किंच, किमेते मध्वािनो बम्भरम्यमाणाः परिवतेन्त एव 

समैदा, किं वा ज्ञानं रच्ध्वा मुक्ता भवन्ति, इदयाशङ्कयाह-- 

हिरण्यपणेमश्वत्थमाभिपल्य दप्षकाः । 
तत्र ते पक्षिणो भूत्वा प्रपतन्ति यथासुखम् ॥ 

योगिनस्तं प्रपद्यन्ति भगवन्तं सनातनम् ॥९॥ 

ये अपक्षकाः ज्ञानपक्षरहिताः मध्वाशिनः परिवतेन्ते, ते 

िरण्यपणमश्त्थं हितं च रमणीयं चेति हिरण्यं हितं रम- 

णीयं च पणे यस्याश्वव्थस्य । तथा च भगवान्वासुदेवः- 
ˆ छन्दांसि यस्य पणानि ` इति । ते हिरण्यपणेमश्वत्थम् अ- 

भिपलय आरुह्य वेदसंयोगिव्राद्यणादिदेहं प्रप्येयथः । तत्रेव 

ब्राह्मणादिदेहे पक्चिणो ज्ञानिनो भूत्वा । तथा च ब्राह्मणम्-- 

'ये वरै विद्धांसस्ते पक्षिणो ये अविद्रांसस्ते अपक्षाः: इति । 

प्रपतन्ति तथा सुखे मुक्ता भवन्तीदयथेः । यं ज्ञात्वा प्रपतन्ति, 
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तं योगिन एवे परयन्ति ॥। 

इदानी योगं दडोयति-- 

अपानं गिरति प्राणः प्राण गिरति चन्द्रमाः। 

आदित्यो गिरते चन्द्रभादित्यं गिरते षरः॥ 

योगिनस्तं पपदयन्ति नगवन्तं सनातनम् । 
अपानं गिरति उपसंहरति प्राणः । प्राणं गिरति चन्द्रमाः 

मनः उपसंहरति । मनसश्चन्द्रमा अधिदेवतम् ; तस्मा्नन्द्रमः- 
रब्देन मन उच्यते । तं चन्द्रं मन आदिलयो बुद्धिः गिरते । 

बद्धेश्चादियोऽधिदैवतम् । तम् आदिलयं बुद्धि गिरते परः परं 

रह्म ! एतदुक्तं भवति-- समाधिवेखायामपानं प्राणे उपसंहृ 

प्राणं मनसि मनश्च बुद्धौ बुद्धि परमात्मन्युपसंहय स्वा- 
माविकचित्सदानन्द्ाद्वितीयत्रह्यास्मनैवावतिषठत इयथः ॥ 

इदानीं परस्य जीवात्मनावस्थानं दशयति-- - 

एकं पादं नोर्क्षपति सलिलाद्धंस उरन् । 

तं चेत्सततसुत्क्षिपेन्न सत्यु नोमतं भवेत् ॥ 
यो गिनस्त प्रपद्यन्ति भगवन्त सनातनम् ॥ 

हन्यबिद्यां तत्का्यै चेति हंसः परमात्मा भूतभौतिकल- 

क्षणात्संसारात् सखिखात् उ्ररन उध्वे चरन् संसाराद्रहिरेव 



चतुर्थोऽध्यायः । २९९ 

वतमानः एकं जीवाख्यं पादं नोरिक्चपति नोद्धरति नोपसंह- 
रति रूपं रूपं प्रतिरूपोऽवतिषएत इत्यथः । श्रूयते च कठव- 

ह्ीषु--“ एकस्तथा सव॑भूतान्तरात्मा ` इति । कमस्मात्पुनरेकं 
पादं नोरिक्षपतीयत आह---तं जीवाख्यं पादं सततं संतत- 

यायिनं यदि उरिक्षपेन स्वमायया स्वमात्मानं प्राणाद्यनन्तभे- 

दं करत्वा तेष्वनुप्रविश्य जीवात्मना यदि नावतिष्ठेत , तदान 

म॒त्युः न जननमरणादिरक्षणोऽनथेः संसारो भवेत् संसा- 
रिणो जीवखाभावातत् । तथा अमृतम् अमृतत्वं सोक्चो न 

भवेत् अननुपरविष्टस्य द्रोनासं भवात् । तथा च तद्थमेव 

अनुप्रवेशं दशोयति-- “रूपं रूपम् इति ! तथा चाथ- 

वेणी श्रतिः-- ' एकं पादं नोर्क्षिपति सिटाद्धेस उच्चरन् । 
स वचेदुस्किपेत्पादं न मव्युनोमृतं भवेत् ̀ इति, " एकं॑रूपं 
बहुधा यः करोतिः इति च। यः पादरूपेण जीवात्मना 

चिषादरूपेभ चित्सदानन्दाद्वितीयेन च्ह्यात्सनावस्थितः, तें 

परमात्मानं योगिन एव पड्यन्ति ॥ 

केन तह्युपाधिना परः पादात्मना अवतिष्ठत इल्याराङ्कय 
परस्यैव िद्खोपाधिकं जीवात्मानं ददायति- 

अङ्खष्टमाच्ः पुरुषोऽन्तरात्मा 

लिङ्कख योगेन स याति नित्यम् । 
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तमीशरामीड्यमनुकल्पमाय 

परयन्ति सूढा न विराजमानम् ॥ 
केर, कन # 

योगिनस्तं प्रपरयन्ति भगवन्तं सनातनम् ॥ 

स एव सचचिदानन्दाद्वितीयः अन्तरात्मा सवेभूृतान्तरास्मा 

पुरुषः पूणः परमात्मा लिङ्गस्य योगेन अङ्खघ्ठमात्रः अङ्खघ्ठ- 

मान्रपरिमाणपरिच्छिन्नः सन् याति संसरति नियम् । 

कस्मासुनः कारणात् लिङ्गयोगेन अङ्ग्ठमात्रः संसरति ! 

तत्राह--यो लिङ्गस्य योगेनाङ्गघठमात्रः संसरति, तम् इथं 
सवैस्येरितारम् ईङ्यं स्तुयम् अनुकल्पं सवमनुप्रविश्य आ- 

त्मना कल्पयतीलयनुकलत्पम् आद्यम् आदौ भवं विराजमानं 

दीप्यमानं यस्मात् मूढाः अविवेकिनो देहद्रयात्माभिमानि- 

नो न परयन्ति, तस्मादेवात्मनो ब्रह्यभावानवगमात्संसर- 

न्तीति । यमात्मानमपरयन्तः संसरन्ति, तं योगिन एव 

परयन्ति ॥ 

इदानीम् इन्द्रियाणां च विषयाणां च अनथहेतुतवं दश- 

यति- 

गूहन्ति सपो इव गहरेषु 
श्चयं नीत्वा स्वेन ब्रत्तन मत्यान् 
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ते विप्रसुद्यन्ति जना विमूढा- 
© ४ त १ 

स्तेदेत्ता भोगा मोहयन्ते भवाय ॥ 

योगिनस्तं प्रपद्यन्ति भगवन्तं सनातनम् ॥ 

यथा सपा गहरेभ्यो निष्कम्य स्वेन वृत्तेन विषप्रदामेन 

मयान् क्षयं नीत्वा गहरेषु गूहन्ति स्वमात्मानं प्रच्छादयन्ति, 

एवमिन्द्रियसपाः श्रोतरादिषु शयानाः श्रोवादिभ्यो निगय 

स्वेन वृत्तेन विषयविषप्रदानेन मयान् क्षयं नीत्वा गहरेषु 

गूहुन्ति स्वमात्मानं प्रच्छादयन्ति; ते विप्रमुह्यन्ति विषयवि- 

पाभिभूताः विरोषेण सुद्यन्तिः व्यतिरिक्तं किंचिन्न जानन्ती- 

यथः । तथा च श्रुतिः- ‹ यथा प्रियया शिया संपरिष्वक्तः ' 
इति । तैः इन्द्रियसर्पैः दन्ताः भोगाः विषकसत्पाः विषयाः 

मयान् मोहयन्ते पुनः पुनर्मोहहेतवो भवन्ति । यदिदं विष- 

येरमोहिनम् , तत् भवाय ग्भजन्मजरामरणसंसाराय भवति । 

यमनवद्यम् अनुकस्पमाद्यम् अदृष्टा विषयविषान्धाः सुद्यन्ति, 

तं योगिन एव पडयन्ति ॥ 

ज्ञानिनां मोध्चस्वरूपमाह- 

असाधना वापि ससाधनावा 
क क क 

समानमेत दृश्यते मानुषेषु । 
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समानमेतदगखतस्येतरस्य 
युक्तास्तच्र मध्व उत्स समापुः ॥ 

योगिनस्तं प्रपहयन्ति भगवन्तं सनातनम् ॥ 

ये असाधनाः क्षमदमादिसाधनरहिताः, ये च शमादि- , 

साधनयुक्ताः ससाधनाः, तेषु समानं साधारणम् आत्मस्वरूपं 

हश्यते मानुषेषु । तथा समानम्, अमृतस्य मोक्ष इतरस्य 

संसारस्य सति चासति च तेषां मध्ये ये युक्ताः शमदमा- 

दिसाघनयुक्ताः; ते तरिमन् विष्णोः परमे पदे मध्वः मधुनः 

उत्स समापुः ूर्णानन्दं ब्रह्म समाप्तुवन्तीयथः । ययुत्सं संपू- 

णानन्द् युक्ताः प्राप्नुवन्ति, तं योगिन एव परयन्ति ॥ 
किच- 

उभी लोको वियथा व्याप्य यान्ति 
तद्ाहूतं चाह तमभ्िद्ोवम् | 

मात ब्राह्मी लघुतामादधीत 

परज्ञान स्यान्नाम धीरा टभन्ते॥ 

योगिनस्तं परपदरयन्ति भगवन्तं सनातनम् ॥ 
उभो रोको इहटोकपरोकौ वियया ब्रह्मातमत्वविषयया 

व्याप्य याति तन् पूषयौनन्द्ं ब्रह्म । यस्मादुभौ ोकौ विद्यया 
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व्याप्य याति, तस्मान् अहुतं चाञ्चिहोत्रम् अनेन आत्मज्ञानेन 

आहुतम् आभिमुख्येन हृतं ̀ भवति, सवेमभ्रिहोत्रादिकमेफट- 

मनेनैव संपादितं भवतीयथः । यस्मादुभौ छोकौ विद्यया 
व्याप्य याति, यस्मादहुतं चािहोतरं हृतं भवति, तस्मात् मा 

ते तव ब्राह्मी ब्रह्मविषया विद्या छ्घुतां टघुत्वं मयेभावं 
क्वत् आदधीत न करोति, अपितु प्रज्ञानं तमसः पारं 
परमात्मानमात्मव्वेन संपादयति यदा ब्रह्मवद्याव्यापृतस्य 

परमात्मानमात्मखेनावगच्छतः प्रज्ञानम् इति नाम स्यान् 

्रह्येति नाम भवतीदयथः । तथा च श्रुतिः-- “प्रज्ञानं ब्रह्य 
इति । तस्मज्ञानं ब्रह्य धीरा धीमन्तो ठभन्ते । यत्ज्ञानं 

ब्रह्म धीरा छभन्ते, तं योगिन एव परयन्ति ॥। 

किच- 

एवंरूपो महानात्मा पावकं पुरुषा गिरन् । 

योवेतं पुरुषं वेद् तस्येदात्मा न रिष्यते ॥ 
योगिनस्तं प्रपद्यन्ति मगवन्त सनातनम् ॥ 

य एवंरूपः प्रज्ञानैकर सब्रह्मस्वरूपः सन्नास्ते,. स॒ आत्मा 

महान् संपद्यते ब्रह्मैव संपद्यत इत्यथः । पावकम् अभि सर्वा 

पसंहदृरूपं कारणं सकारणं कार्य गिरन् स्ात्मन्युपसंहरन 

यो वे तं पुरुषं ज्ञानैकरसं पुरषं पूणे पुरिशयं वेद् † अयमह- 
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मस्मिः इति साक्षाज्जानाति, तस्य प्रज्ञानरूपं परमात्मानम् 

आत्मत्वेनावगच्छतः इह अस्मिन्नेव देहे आत्मा न रिष्यते 

न विनयति, विदुष उत्कान्तेरभावात्, उत्करान्तिनिमित्तत्वा- 

द्विनाङस्य । तथा च श्रुतिः प्रपूवेकसुक्ान्यभावं ददौयति 
-- ¦ उदस्मास्राणाः कामन्ति आहो नेति नेति होवाच 

याज्ञवस्क्योऽत्रैव समवनीयन्ते ` “न तस्य प्राणा उक्रामभ्ति 

ब्रह्मैव सन्त्रह्याप्येति य एवं वेद ̀ इति च । यं विदित्वा न 

रिष्यते, तं योगिन एव परयन्ति ॥ 

यस्मात्तद्विज्ञानादेव नात्मनो विनाशः- 

तस्मात्सदा सत्करतः खा- 
न्न मृत्युरख्त कुतः। 

सलयाचते सयसमालुबम्धिनी 

सतश्च योनिरसतश्चैक एव ॥ 

योगिनस्तं प्रपद्यन्ति भगवन्तं सनातनम् ॥ 
सद्ा सवेदा अहार्मिशं सत्कृतः स्यात् सश्िदानन्दाद्वितीय- 

न्रह्यात्मत्वेनाभिमन्येत यः, स सदा सत्कृतो भवति ; तस्य न 

मृत्युः जननमरणलक्षणः संसारो न भवेत् । अमृतं कुतः मू- 
त्युसापेश्चत्वादमृतत्वस्य तदभावे कुतः प्रसक्तिः । तथा च 
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श्रुतिः-- मृप्युनस्यमृतं कुतः इति । सलानृते च वर्तेत 
सयसमानुवन्धिनी परमाथसदयमेकमयिषछ्ठानमनुवध्य वर्तेते 
रञ्ञ्वामिव सपः । कथमेतदवगम्यते--सव्यानरते सयसमानु- 
बन्धिनी इति १ तव्राह--सतश्च ट किकस्य योनिः कारणम् अ- 

सतश्च व्यावहारिकस्य रजतादेः एकमेव अद्वितीयं ब्रह्य यस्मा- 

स्वदन्ति, तस्मात् सयानृते स्वकारणभूतसलयसमानुवन्धि- 
नी इति । यदात्मतच्तवज्ञानात्मकारणान्मृयोर्विनाशः, यमनुव- 
ध्य सलयानृते प्रवर्तेते, तं योगिन एव पदयन्ति ॥ 

अङ्ष्टमाच्नः पुरुषोऽन्तरात्मा 
न टरयनेऽसौ हदये निविष्टः । 

अजश्चरो दिवाराच्मतान्दितख्य 

स त मत्वा काषविरास्ते प्रसन्नः १८॥ 
आकाशादिदेहान्तं जगत्सछष्टरा हृदये निविष्टः अजः चरः 

चराचरात्मा सन् न ददयते स्वेनात्मना वचित्सदानन्द्ा द्विती- 

येन । तम् अहोरात्रम् अतन्द्रितो भूत्वा कोरापञ्चकभ्यो नि- 
ष्कम्य सर्वान्तरात्मानं मत्वा कविरास्ते प्रसन्नः कृताथः 

सन्नियथः ॥ 

तस्माच वायुरायातस्तस्मिञ्च प्रलयस्तथा । 
तस्माद्धि सोमश्च तस्माच प्राण आगतः ॥ 

६. ष. 2. ८0) 
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नत्प्रतिषछा नदख्रत लखोकास्तह्रद्य तव्याः । 

भ्रनानि जज्ञिरे तस्मात्प्रलयं सान्ति नच्च ॥ 
सवमिदं ब्रह्मणः सकाशादुद्धतं तत्रैव छीयत इति श्ोक- 

द्रयनोक्तम् ; तदेव वेवृणोति-- 

उभौ च देवो परधिवीं दिवं च 
दिद शुक्रं सुवनं विभर्ति) 

नस्मादिराः सरिनश्च चन्ति 

नस्मात्समुद्रा विदिता महान्नः।२१॥ 
स्पष्टः छोका्थः ॥ 

इदानीं ब्रह्मणोऽनन्तत्वं कथयति- 

यः सख सहस्राणां पक्चानाह्य संपतेत् । 
नान्तं गच्छत्कारणस्य यद्यपि स्यान्मनोजवः ॥ 
यागिनस्तं पपडयन्ति भगवन्तं सनातनम् ॥ 

यः पुरुषः सहस्राणां सहखं पक्षानाहय आत्मनः पक्षान 
कृत्वा संपतेत् अनेकशः कोटिकत्पमपि पुरुषो नान्तं गच्छे- 
त् कारणस्य सवेकारणस्य परमात्मनः, यद्यपि असौ मनोजवः 
स्यात् › तथापि तस्यान्तं न गच्छेत् । यस्मादन्तं न गच्छेत्, 
तस्मादनन्तः परमात्मेस्यथः । योऽनन्तः परमात्मा, तं योगि- 



चतुथे[ऽध्यायः । ३०७ 

न एव परयन्ति ॥ 

किच- 
6१, (न 

अदरोने तिष्टति रूपमस्य 
[ड ॐ, ¢ [द पर्यन्त चेन सुसमिदडसत्वाः । 

छ [क [ (थिः 

दीनो मनीषी मनसाभिपरय- 
न ठ (ना ~ द्र एनं विदुरस्रनास्त भवान्ति ॥२३॥ 

अदाने ददोनायोग्ये विषये तिष्ठति रूपमस्य परमात्मनः 

तथा च श्रुतिः--'न संदर तिष्ठति रूपमस्य ` इति । परय- 

न्ति चनं ससमिद्धसच्वाः यद्यपि ददोनायोग्ये तिष्ठति, तथा- 

पि परमात्मानं पच्यन्ति ते । के? सुसमिद्धसच्वाः सुप्र स 

मिद्धं सम्यग्दीप्रं यदन्तःकरणं यज्ञादिभिः विमटठीकरणद्भारेण 

येषाम् , ते ससमिद्धसच््वाः । यस्मादेवं तस्मात् हीनो रागद्रेषा- 

दिमटरहितो विशयुद्धसत्वो मनीषी मनसाभिपश्यत् । ये एनं 

परमास्मानं विदुः अहमस्मीति, अमृता अमरणधमाणो भव- 

न्तिते॥ 
() © भ र जाः 

इमं यः सवभूतेषु आत्मानमनुपदरयति । 
क (ज क 

अन्यच्रान्य युक्तषु स 1कं राचत्ततः परम् ॥ 

इमं सर्वान्तरं सवभूतेषु सवेगप्राणिषु आत्मानं यः अनुप- 
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रयति । कथं भूतेष्वनुपरयति-- अन्यत्रान्यत्र देदेन्द्रियादियु- 

त्तषु रारीराद्यभिमानिषु । सः किं दोचेत् ततः परं सवभू- 

तषु स्वात्मानं पर्यन ततः परं किम्थमनुशोचति सवेभृतस्थ- 
मात्मनमनुपद्यन करृताथत्वान्नानुद्यो चतीदयथः । तथा च 

श्रतिः--: तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपर्यतः' इति ॥ 

तदेवाद्-- 
यथोदपाने महनि सवतःसं तोदके | 

णवं भरूतघु सर्वेषु त्रह्मणस्य तिरोषनः ॥ २५. ॥ 

यथा सवतःसंग्तोदके महत्युदपाने कृतकृयस्य अर्थो 

नास्ति, एवं सर्वेषु भूतेषु आत्मानं पश्यतः ब्राह्यणस्य विदोष- 

तः न किंचिदपि प्रयोजनं विद्यत इयथः । तथा चाह भग- 

वान् वासुदेवः--“ न चास्य सवभूतेषु कश्चिदथंव्यपाश्रयः ` 

इति ॥ 

इदानीम् उक्तस्याथस्य द्रटिग्ने बामदवादिवत्स्वानुभवं द्- 

रायति- 

अहमेवास्मि वो माता पिता पुत्रोऽस्म्यहं पुनः।. 

आत्माहमस्मि सवेस्य यच नास्ति यदस्ति च ॥ 
हे धृतराष्ट , अहमेवास्मि बो युष्माकं माता जनयित्री 
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पिता अपि अहमेव ¦ युष्माकं पुत्रोऽस्मि दुर्योधनादिरहम- 

स्मि । किं बहुना? आत्माहमस्मि सवस्य प्राणिजातस्य यज्च 

नास्ति यदस्ति च, तस्याहमेवात्मा ॥ 

एव तावदाधिमोतिकपित्रादिक दर्शितम् । अथेदानीमा- 

धिदैविकपित्रादिमावं ददेयति-- 

[ (रि वैर श % ~ >) + [ 

1पनामद्ास्मय स्थावरः पना पच्च मारत 

र ॥ १ # 

ममैव यूयमात्मस्थानमे यूयं न चाप्यहम् ॥ 

पितामहोऽस्मि स्थविरः ब्रद्ध इन्द्रादेः पितामहः अनादि- 

सिद्धः परमात्मा सोऽप्यहमेव। यः पिता इन्द्रादेः हिरण्यगभः, 

सोऽप्यहमेव । तथा ममेव यूयमात्मस्थाः । एवं यूयं सर्वे प- 

रमा्थतो न मे आत्मनि व्यवस्थिताः; न चाप्यहं युष्मासु 

व्यवस्थितः । तथा चाह भगवान्--“ मट्खानि सवेभूतानि ` 

इति ॥ 

यद्यपि न ममात्मनि यूय व्यवस्थिताः, न चाप्यहं युस्मासु 

व्यवस्थितः, तथापि- 

आत्मेव स्थानं मम जन्म चात्सा 

आतप्रो्तोऽहमजरप्रतिषठः । 



३१० सनत्ुजातीयभाप्ये 

अजश्रो दिवाराच्रमलन्द्रिनोऽदं 

मां विज्ञाय कविरास्ते प्रसन्नः ॥ २८ ॥ 

अणोरणीयान्सुमनाः सवेभरतष्ववस्थिनः। 

पिनरं सवेभूतानां पुष्करे निदितं विदुः | २९॥ 

इनि श्रीमहामारत शतसाटस्तचां संहितायां वेयासिक्या- 
मुद्यागपर्वाण घरृतगाष्रूसनक्कुमारमेवादे 

\ ० 

श्री पत्सनत्सुनार्त।ये चतुर्थोऽध्यायः ॥ 

आत्मेव स्थानम् आस्मेवाश्रयः जन्म चात्मा अस्मादेवा- 

त्मनः सवै समुत्पन्नम् । तथा च श्रुतिः--^आत्मेवेदं सवम् 
इति । ओतप्रोतोऽहमेव ओत्रोतरूपेण व्यवस्थितः जगदा- 

त्मा युष्माकं जनयिता अजरप्रतिष्ठः अजरे जरामरणवर्जिते 

स्वे महिन्रि तिषएठतीयजरप्रतिष्ठः । तथा च श्रुतिः--'स भ- 

गवः कस्मिन्प्रतिष्ठितः स्वे महिश्नीति यदि वा न महिभ्चिः 

इति ॥ 

अणोः सृष्ष्मात् अणीयान् सुक्ष्मतरः सुमनाः शोभनं रागु 

देषमदमात्सयश्लोकमोहादिधमंवरजितं केवलं वित्सदानन्दादि- 

तीयब्रह्मात्माकारं मनो यस्येति सुमनाः, सवभूतेषु सवेषु प्रा- 



चतुर्थोऽध्यायः । ३११ 

णिष॒ हृदयकमलमध्ये अहमेव अवसित आत्मतया ॥ 

एवं तावत्स्वानुभवो दशितः । इदानीं न केवलमस्माकमनु- 

मव एवात्र प्रमाणम्; अन्येऽप्येवमवःवगच्छन्तीयाह-पित- 

र॑ सवभूतानां पुष्करे निहितं विदुः इति । येऽन्ये सनकस- 

नन्द नवामदेवादयो ब्रह्मविदः, तेऽपि पितरं सवभूतानां सव- 
प्राणिनां पिता जनयिता यः.परमेश्वरः, तं पुष्करे हप्पुण्डरी- 

कमध्ये निहितं विदुः ; परमात्मानमात्मतेनावगच्छन्तीयथः । 

तथा च श्रुतिस्तेषामनुभवं दरायति-- ‹ तद्धेतत्पदरयच्ूषिवीम- 
दवः प्रतिपेदेऽहं मनुरभवं सूय॑श्च ' इति ब्रह दारण्यके ।  एत- 

त्साम गायन्नास्तः इति तैत्तिरीयके सामगानेन स्वानुभवो 

द॒र्दित आत्मनः कृतार्थत्वद्योतनाथम्। तथा च्छन्दोग्येऽपि- 

` तद्धास्य विजज्ञाविति ` इति । तख्वकारे च ` अहमन्नम् ` 

इत्यादिना विदुषः स्वानुभवो दर्शितः । तत्रैते शोका भव- 

न्ति- 

नियद्युदवुद्धमुक्तभावमीदामात्मना । 

भावयन्षाडिन्द्रियाणि सनियस्य निश्चरः ।। १॥ 

अस्ति वस्तु चिद्धन जगस्रसूतिकारणम् । 

न नश्ररं तदुद्धवे जगत्तमोनुदं च यत् ॥ २॥ 



सनसघुजातीयभाष्ये 4.4} ~. 4 ९) 

तत्पदेकवाचकं सदामृतं निर जनम् । 

चिनत्तब्रत्तिटक्युख तदस्म्यहं तदस्म्यहम् ।॥ ३ ॥ 

इति | 

इति श्रीमत्परमदहंसपरित्राजकाचा्यस्य श्रीगोषिन्द भगव- 

नपृज्यपादन्निष्यस्य श्रीमच्छकरभगवतः कृतो 

श्रीमत्सनत्सजातीयमाष्ये चतुर्थोऽध्यायः ॥ 

इति श्रौमत्सनत्सुजातीयमभाष्यं संपूणम् ॥ 
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